
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie 
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek 
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění 

jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu 

►B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

(Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6) 

Ve znění: 

Úřední věstník 

Č. Strana Datum 

►M1 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 284/2014 ze dne 21. března 2014 L 86 27 21.3.2014 

►M2 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 433/2014 ze dne 28. dubna 2014 L 126 48 29.4.2014 

►M3 Nařízení Rady (EU) č. 476/2014 ze dne 12. května 2014 L 137 1 12.5.2014 

►M4 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 477/2014 ze dne 12. května 2014 L 137 3 12.5.2014 

►M5 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 577/2014 ze dne 28. května 2014 L 160 7 29.5.2014 

►M6 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 753/2014 ze dne 11. července 2014 L 205 7 12.7.2014 

►M7 Nařízení Rady (EU) č. 783/2014 ze dne 18. července 2014 L 214 2 19.7.2014 

►M8 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 810/2014 ze dne 25. července 2014 L 221 1 25.7.2014 

►M9 Nařízení Rady (EU) č. 811/2014 ze dne 25. července 2014 L 221 11 25.7.2014 

►M10 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 826/2014 ze dne 30. července 2014 L 226 16 30.7.2014 

►M11 Nařízení Rady (EU) č. 959/2014 ze dne 8. září 2014 L 271 1 12.9.2014 

►M12 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 961/2014 ze dne 8. září 2014 L 271 8 12.9.2014 

►M13 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1225/2014 ze dne 17. listopadu 2014 L 331 1 18.11.2014 

►M14 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1270/2014 ze dne 28. listopadu 2014 L 344 5 29.11.2014 

►M15 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/240 ze dne 9. února 2015 L 40 7 16.2.2015 

►M16 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/427 ze dne 13. března 2015 L 70 1 14.3.2015 

►M17 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1514 ze dne 14. září 2015 L 239 30 15.9.2015 

►M18 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/353 ze dne 10. března 2016 L 67 1 12.3.2016 
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►M30 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1230 ze dne 12. září 2018 L 231 1 14.9.2018 

►M31 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1929 ze dne 10. prosince 2018 L 313I 1 10.12.2018 

►M32 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/92 ze dne 21. ledna 2019 L 19 1 22.1.2019 

►M33 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/408 ze dne 14. března 2019 L 73 9 15.3.2019 
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►M36 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1403 ze dne 12. září 2019 L 236 1 13.9.2019 

►M37 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/119 ze dne 28. ledna 2020 L 22I 1 28.1.2020 

►M38 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/398 ze dne 13. března 2020 L 78 1 13.3.2020 

►M39 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1267 ze dne 10. září 2020 L 298 1 11.9.2020 
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►M41 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/446 ze dne 12. března 2021 L 87 19 15.3.2021 

►M42 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1464 ze dne 10. září 2021 L 321 1 13.9.2021 
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NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 269/2014 

ze dne 17. března 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

Článek 1 

Pro účely tohoto nařízení se se rozumí: 

a) „nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž 
vznikl před 17. března 2014 nebo po tomto dni, na základě smlouvy 
nebo operace nebo v souvislosti s nimi, a zejména: 

i) nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace 
nebo s nimi spojeného; 

ii) nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluho
pisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli 
formě; 

iii) nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací; 

iv) protinárok; 

v) nárok na uznání nebo vykonání rozsudku či rozhodčího nálezu 
nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo jeho 
vydání či vynesení, včetně využití doložky vykonatelnosti; 

b) „smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu, 
rozhodné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více 
smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo 
různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí zejména 
finanční záruky a protizáruky nebo úvěry, ať už jsou právně nezá
vislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané 
obchodní operace nebo s ní související; 

c) „příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na 
internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II; 

d) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, 
movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je 
použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb; 

e) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání 
finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, 
zejména jejich prodejem, pronájmem nebo zastavením; 

f) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, 
převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim 
nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli 
změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, 
určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto 
prostředků, včetně správy portfolia; 

g) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho 
druhu, mimo jiné: 

▼B
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i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební 
příkazy a jiné platební nástroje; 

ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na 
účtech, pohledávky a závazky z pohledávek; 

iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové 
nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupu
jících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních 
úpisů a smluv o derivátových nástrojích; 

iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející 
z aktiv nebo jimi vytvářené; 

v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné 
finanční závazky; 

vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy a 

vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na 
finančních zdrojích; 

h) „územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva 
za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru. 

▼M3 

Článek 2 

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje 
náležející fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
nebo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným, jak jsou uvedeny v příloze I, jakož i veškeré finanční 
prostředky a hospodářské zdroje, které uvedené osoby, subjekty či 
orgány vlastní, drží či ovládají. 

2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být 
přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům nebo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v příloze I nebo 
v jejich prospěch. 

▼M59 

Článek 2a 

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na finanční prostředky 
a hospodářské zdroje zpřístupněné organizacemi a agenturami, které 
jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu 
o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace 
a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud je poskytnutí 
těchto finančních prostředků a hospodářských zdrojů nezbytné výhradně 
pro humanitární účely na Ukrajině. 

2. V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, 
a odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány za obecných nebo 
zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo 
obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních 
prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých 
finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí 
těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné 
výhradně pro humanitární účely na Ukrajině. 

▼B
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3. Nevydá-li příslušný orgán do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
žádosti o povolení uvedené v odstavci 2 zamítavé rozhodnutí, žádost 
o informace, nebo oznámení o prodloužení této lhůty, považuje se 
povolení za udělené. 

4. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi 
o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 do 2 týdnů od 
jeho udělení. 

▼B 

Článek 3 

▼M49 
1. Příloha I obsahuje: 

a) seznam fyzických osob, které nesou odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukrajiny nebo 
brání působení mezinárodních organizací na Ukrajině, a fyzických 
osob, které tyto činnosti nebo politiky podporují nebo je provádějí; 

b) seznam právnických osob, subjektů či orgánů, které materiálně či 
finančně podporují činnosti narušující nebo ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny; 

c) seznam právnických osob, subjektů či orgánů na Krymu nebo 
v Sevastopolu, jejichž vlastnictví bylo převedeno v rozporu s ukrajin
ským právem, nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které mají 
z takového převodu prospěch; 

d) seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které 
materiálně či finančně podporují ruské činitele s rozhodovací pravo
mocí odpovědné za anexi Krymu nebo za destabilizaci Ukrajiny 
nebo které mají z vazby na tyto činitele prospěch; 

e) seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které 
provádějí transakce se separatistickými skupinami v oblasti Donbasu 
na Ukrajině; 

f) seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů, které 
materiálně či finančně podporují vládu Ruské federace odpovědnou 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo které mají z vazby 
na tuto vládu prospěch; nebo 

g) seznam předních podnikatelů nebo právnických osob, subjektů či 
orgánů, které jsou zapojeny do hospodářských odvětví, která posky
tují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny 

a fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů s nimi spoje
ných. 

▼B 
2. V příloze I jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených fyzic
kých nebo právnických osob, subjektů a orgánů na seznam. 

▼M59
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3. V příloze I jsou uvedeny dostupné informace nezbytné k identifi
kaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů. 
Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména 
včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla 
pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či 
povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto infor
mace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo 
a místo podnikání. 

Článek 4 

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států 
povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých 
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo 
zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospo
dářských zdrojů, pokud rozhodnou o tom, že dotyčné finanční 
prostředky nebo hospodářské zdroje jsou: 

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnic
kých osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných 
příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za 
potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky 
a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné 
služby; 

b) určeny výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony 
či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních 
služeb; 

c) určeny výlučně k hrazení poplatků za běžné vedení nebo správu 
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; 

d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud daný příslušný orgán 
oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi 
alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se 
domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno ; 

▼M56 
e) určeny k platbě na účet nebo z účtu, který patří diplomatické misi, 

konzulárnímu úřadu nebo mezinárodní organizaci požívající výsad 
podle mezinárodního práva nebo který je jimi držen, pokud mají 
být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise či 
konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace. 

▼B 
2. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi 
o každém povolení uděleném podle odstavce 1. 

Článek 5 

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států 
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky: 

▼B
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a) dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem 
rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické 
nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v článku 2 
na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního 
rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatel
ného v příslušném členském státě před tímto dnem či po něm; 

b) dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity 
výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či 
rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhod
nutím, a to v mezích stanovených platnými právními a správními 
předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky; 

c) rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu 
nebo orgánu uvedených v příloze I; a 

d) uznání nálezu či rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem 
v dotčeném členském státě. 

2. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi 
o každém povolení uděleném podle odstavce 1. 

Článek 6 

1. Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické 
nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na 
základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou 
nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, nebo povinnosti, která 
dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu vznikla přede 
dnem, kdy byly tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány 
zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány členských států za 
podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmra
zených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud daný 
příslušný orgán shledal, že: 

a) příslušné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity 
na platbu, kterou provede fyzická nebo právnická osoba, subjekt či 
orgán uvedený v příloze I, a 

b) platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2. 

2. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi 
o každém povolení uděleném podle odstavce 1. 

▼M24 

Článek 6a 

Odchylně od čl. 2 odst. 2 mohou příslušné orgány členských států 
povolit platby podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy) 
za služby poskytované v přístavech Kerch Fishery Port (Kerčský 
rybářský přístav), Yalta Commercial Port (Jaltský obchodní přístav) 
a Evpatoria Commercial Port (Jevpatorijský obchodní přístav) a za 
služby poskytované GosgidrografiJÍ a odštěpými závody Port-Terminal 
podniku Crimean Sea Ports (Krymské námořní přístavy). 

▼B
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Článek 6b 

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů náležejících subjektům uvedeným v příloze 
I části „B. Subjekty“ pod čísly položek 53, 54 a 55 nebo zpřístupnění 
některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů těmto 
subjektům, a to za podmínek, které příslušné orgány považují za 
vhodné, a poté, co rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospo
dářské zdroje jsou nezbytné k tomu, aby do 24. srpna 2022 byly ukon 
čeny operace, smlouvy nebo jiné dohody, včetně vztahů korespondent
ského bankovnictví, které byly s těmito subjekty uzavřeny přede dnem 
23. února 2022. 

2. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů náležejících subjektům uvedeným v příloze 
I pod čísly položek 79, 80, 81 a 82 nebo zpřístupnění některých finanč
ních prostředků nebo hospodářských zdrojů těmto subjektům, a to za 
podmínek, které příslušné orgány považují za vhodné, a poté, co 
rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou 
nezbytné k tomu, aby do 9. října 2022 byly ukončeny operace, smlouvy 
nebo jiné dohody, včetně vztahů korespondentského bankovnictví, které 
byly s těmito subjekty uzavřeny přede dnem 8. dubna 2022. 

▼M64 
2a. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů náležejících subjektu uvedenému v příloze 
I pod číslem položky 108 nebo zpřístupnění některých finančních 
prostředků nebo hospodářských zdrojů tomuto subjektu, a to za 
podmínek, které příslušné orgány považují za vhodné, a poté, co 
rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou 
nezbytné k tomu, aby do 22. srpna 2023 byly ukončeny operace, 
smlouvy nebo jiné dohody, včetně vztahů korespondenčního bankov
nictví, které byly s tímto subjektem uzavřeny přede dnem 21. července 
2022. 

2b. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých 
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo 
zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospo
dářských zdrojů subjektu uvedenému v příloze I pod číslem položky 
108 poté, co rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské 
zdroje jsou nezbytné k tomu, aby byl do dne 31. října 2022 ukončen 
probíhající prodej nebo převod vlastnických práv, která danému 
subjektu přímo nebo nepřímo náležejí v právnické osobě, subjektu či 
orgánu usazeným v Unii. 

▼M56 
3. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých 
zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo 
zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospo
dářských zdrojů fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu 
uvedeným v příloze I poté, co rozhodnou, že: 

▼M56
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a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro 
prodej a převod vlastnických práv k právnické osobě, subjektu či 
orgánu usazeným v Unii, a to do dne 31. prosince 2022 nebo do 
šesti měsíců od data zařazení na seznam v příloze I, podle toho, co 
nastane později, pokud tato vlastnická práva přímo nebo nepřímo 
náležejí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, jež jsou 
uvedeny na seznamu v příloze I, a 

▼M56 
b) výnosy z takového prodeje a převodu zůstanou zmrazeny. 

▼M62 

Článek 6c 

Článek 2 se nevztahuje na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, 
které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb elektronických komu
nikací telekomunikačními operátory z Unie, pro poskytování přiřaze
ných zařízení a služeb nezbytných pro provoz, údržbu a bezpečnost 
těchto služeb elektronických komunikací v Rusku, na Ukrajině, 
v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby 
datových center v Unii. 

▼M64 

Článek 6d 

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých 
zmrazených hospodářských zdrojů, pokud shledají, že: 

a) uvolnění těchto hospodářských zdrojů je nezbytné, jelikož je nalé
havě nutné předejít události, která by mohla mít závažný a významný 
dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo životní prostředí, nebo 
takovou událost zmírnit; a 

b) výnosy plynoucí z uvolnění těchto hospodářských zdrojů jsou 
zmrazeny. 

2. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi 
o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po 
jeho udělení. 

Článek 6e 

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členského státu 
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů náležejících subjektům uvedeným v příloze 
I pod čísly položek 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 a 108 nebo zpřístupnění 
některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů těmto 
subjektům, a to za podmínek, které příslušné orgány považují za 
vhodné, a poté, co rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospo
dářské zdroje jsou nezbytné pro nákup, dovoz nebo přepravu zeměděl
ských a potravinářských výrobků, včetně pšenice a hnojiv. 

2. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi 
o každém povolení uděleném podle odstavce 1 do dvou týdnů po 
jeho udělení. 

▼M64
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Článek 7 

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým insti
tucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly 
na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvede
ných na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto 
účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprod
leně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán. 

2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování prostředků na 
zmrazené účty v případě: 

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; 

b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly 
uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické 
osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, 
nebo 

c) plateb splatných na základě soudních nebo správních rozhodnutí 
nebo rozhodčích nálezů vydaných v členském státě nebo vykonatel
ných v dotčeném členském státě; 

jsou-li veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle 
čl. 2 odst. 1. 

Článek 8 

▼M64 
1. Bez ohledu na platné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti 
údajů a profesního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty 
a orgány: 

a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve 
kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou 
usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace 
o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2 nebo své 
informace o finančních prostředcích a hospodářských zdrojích na 
území Unie, které náleží fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům zařazeným na seznam v příloze I nebo jsou 
jimi vlastněny, drženy či ovládány a s nimiž dosud nebylo nakládáno 
jako se zmrazenými ze strany fyzických a právnických osob, 
subjektů a orgánů, které jsou povinny tak činit, a předají tyto infor
mace přímo nebo prostřednictvím členského státu Komisi a 

b) spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací. 

▼B 
2. Veškeré dodatečné informace, které obdrží přímo Komise, se 
zpřístupní členským státům. 

3. Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto 
článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo 
získány. 

▼B
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4. Příslušné orgány členských států, včetně donucovacích orgánů 
a správců úředních rejstříků, v nichž jsou registrovány fyzické osoby, 
právnické osoby, subjekty a orgány, jakož i nemovitý nebo movitý 
majetek, zpracovávají a vyměňují si informace, včetně osobních údajů, 
s jinými příslušnými orgány členských států a Komisí. 

5. Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto 
nařízením a nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ( 1 ) a (EU) 2018/1725 ( 2 ), a to pouze v rozsahu nezbytném 
pro uplatňování tohoto nařízení a pro zajištění účinné spolupráce mezi 
členskými státy, jakož i s Komisí při uplatňování tohoto nařízení. 

Článek 9 

1. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem 
nebo následkem je obcházení opatření uvedených v článku 2. 

2. Fyzické a právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na 
seznamu v příloze I: 

a) oznámí do 1. září 2022 nebo do šesti týdnů ode dne jejich zařazení 
na seznam v příloze I, podle toho, co nastane později, veškeré 
finanční prostředky nebo hospodářské zdroje v jurisdikci členského 
státu, které jim náleží, jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány, 
příslušnému orgánu členského státu, v němž se tyto finanční 
prostředky nebo hospodářské zdroje nacházejí, a 

b) spolupracují s příslušným orgánem při ověřování těchto informací. 

3. Nesplnění povinností podle odstavce 2 se považuje za účast na 
činnostech, jejichž cílem nebo následkem je obcházení opatření uvede
ných v článku 2, ve smyslu odstavce 1. 

4. Dotčený členský stát do dvou týdnů od obdržení informací podle 
odst. 2 písm. a) informuje Komisi. 

5. Povinnost stanovená v odst. 2 písm. a) se až od 1. ledna 2023 
nepoužije ve vztahu k finančním prostředkům nebo hospodářským 
zdrojům, které se nacházejí na území členského státu, který podobnou 
ohlašovací podobnost stanovil ve vnitrostátním právu před 
21. červencem 2022. 

6. Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto 
článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo 
získány. 

▼M64 

( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 
2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES 
(Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
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7. Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto 
nařízením, nařízením (EU) 2016/679 a nařízením (EU) 2018/1725, a to 
pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení. 

▼B 

Článek 10 

1. Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo 
odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje 
učiněné v dobré víře, že je takové jednání v souladu s tímto nařízením, 
nezakládá žádnou odpovědnost fyzické nebo právnické osoby, subjektu 
či orgánu, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměst
nanců, ledaže se prokáže, že tyto finanční prostředky a hospodářské 
zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti. 

2. Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů pro 
ně nezakládá žádnou odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný 
důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená 
v tomto nařízení. 

Článek 11 

1. Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo 
operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, 
zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, 
a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je 
nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na 
prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo 
příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo 
příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen: 

a) určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány 
uvedenými v příloze I; 

b) jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány 
jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů 
uvedených v písmeni a). 

2. Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno 
ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, fyzická 
nebo právnická osoba, subjekt či orgán usilující o uspokojení tohoto 
nároku. 

3. Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických 
osob, subjektů či orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkou
mání legálnosti neplnění smluvních závazků s ohledem na toto nařízení. 

Článek 12 

1. Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přija
tých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, 
které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména infor
mace o: 

▼M64
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a) finančních prostředcích zmrazených na základě článku 2 a povoleních 
na základě článků 4, 5, 6 a 6a; 

▼B 
b) porušování tohoto nařízení, o problémech s jeho vymáháním a o 

rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy. 

2. Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům 
a Komisi veškeré další důležité informace, které mají k dispozici 
a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení. 

Článek 13 

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnu
tých členskými státy. 

Článek 14 

1. Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou 
osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v článku 2, 
změní odpovídajícím způsobem přílohu I. 

2. Rada sdělí své rozhodnutí fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich 
zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo 
zveřejněním oznámení, čímž této fyzické nebo právnické osobě, 
subjektu či orgánu umožní se k této záležitosti vyjádřit. 

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada 
své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, 
subjekt či orgán o této skutečnosti informuje. 

4. Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to 
nejméně každých 12 měsíců. 

Článek 15 

▼M62 
1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce, včetně případných trest
ních sankcí, za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí 
být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy rovněž stanoví vhodná 
opatření ke konfiskaci výnosů z takových porušení. 

▼B 
2. Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny. 

Článek 16 

1. Členské státy určí příslušné orgány pro účely tohoto nařízení 
a údaje o nich zveřejní na internetových stránkách, jejichž seznam je 
v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých 
internetových stránek, jejichž seznam je v příloze II. 

▼M24
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2. Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich 
kontaktních údajů neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost 
a oznámí jí rovněž jakékoli pozdější změny. 

3. Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skuteč
nosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro 
tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II. 

Článek 17 

Toto nařízení se použije: 

a) na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru; 

b) na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v jurisdikci některého 
z členských států; 

c) na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která 
je státním příslušníkem některého členského státu; 

d) na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo 
zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na 
území Unie nebo mimo něj; 

e) na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti 
s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo 
částečně v rámci Unie. 

Článek 18 

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

▼B
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PŘÍLOHA I 

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2 

▼M4 
▼C1 

Osoby 

▼B 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

▼M38 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV 
Sergei Valerievich 
AKSENOV(Сергей 
Валерьевич 
AKCЁHOB) 
Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергій 
Валерійович АКСЬ 
ОНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
26.11.1972 
Místo narození: Bělcy 
(Bălţi), Moldavská 
SSR (nyní Moldavská 
republika) 

Aksjonov byl Nejvyšší radou Krymu dne 
27. února 2014 za přítomnosti proruských 
ozbrojenců zvolen „předsedou vlády 
Krymu“. Jeho „zvolení“ bylo dne 1. března 
2014 prohlášeno úřadujícím ukrajinským 
prezidentem Oleksandrem Turčynovem za 
protiústavní. Aksjonov se aktivně zasazoval 
o uspořádání „referenda“ dne 16. března 
2014 a byl jedním ze signatářů „smlouvy 
o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze 
dne 18. března 2014. Dne 9. dubna 2014 
byl prezidentem Putinem jmenován úřadu
jícím „nejvyšším představitelem“ tzv. 
„Republiky Krym“. Dne 9. října 2014 byl 
formálně „zvolen“ „nejvyšším představi
telem“ tzv. „Republiky Krym“. Do této 
funkce „opětovně zvolen“ v září 2019. 
Člen Státní rady Ruska. Od ledna roku 2017 
je členem generální rady strany Jednotné 
Rusko. 

Za zapojení do procesu anexe mu byl 
propůjčen ruský státní řád „Za služby vlasti“ 
1. stupně. 

17.3.2014 

2. Vladimir Andreevich 
KONSTANTINOV 
(Владимир Андреевич 
КОНСТАНТИНОВ) 
Volodymyr Andriyovych 
KONSTANTINOV 
(Володимир Андр 
ійович 
КОНСТАНТІНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
19.11.1956 
Místo narození: 
Vladimirovka (také 
známa jako Vladimi
rovca), Slobodzejský 
okres, Moldavská 
SSR (nyní Moldavská 
republika) nebo 
Bogomol, Moldavská 
SSR (nyní Moldavská 
republika) 

Coby předseda Nejvyšší rady Autonomní 
republiky Krym sehrál Konstantinov důle 
žitou úlohu v rozhodnutích „Nejvyšší 
rady“ ohledně „referenda“ proti územní celi
stvosti Ukrajiny a vyzýval voliče, aby 
v „referendu“ konaném 16. března 2014 
hlasovali pro nezávislost Krymu. Byl jedním 
ze signatářů „smlouvy o přistoupení Krymu 
k Ruské federaci“ ze dne 18. března 2014. 

Od 17. března 2014 „předseda“ „Státní 
rady“ tzv. „Republiky Krym“. Do této 
funkce „opětně zvolen“ v září 2019. 

17.3.2014 

▼B
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Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.8.1976 
Místo narození: 
Ulan-Ude, Burjatská 
ASSR (Ruská SFSR) 
(nyní Ruská federace) 

Coby bývalý místopředseda vlády Krymu 
sehrál Těmirgalijev důležitou úlohu v souvi
slosti s rozhodnutími, jež přijala „Nejvyšší 
rada“ ohledně „referenda“ proti územní celi
stvosti Ukrajiny konaného 16. března 2014. 
Aktivně se zasazoval o připojení Krymu 
k Ruské federaci. 
Dne 11. června 2014 odstoupil z úřadu 
„prvního místopředsedy vlády“ tzv. Repu
bliky Krym. V současné době je generálním 
ředitelem společnosti, která řídí 
Rusko-čínský investiční fond pro regionální 
rozvoj. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

17.3.2014 

▼M54 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.7.1974 
Místo narození: 
Charkov, Ukrajinská 
SSR (nyní Ukrajina) 

Berezovskij byl dne 1. března 2014 
jmenován velitelem ukrajinského námoř
nictva, ale poté složil přísahu krymským 
ozbrojeným silám, čím porušil svou přísahu 
ukrajinskému námořnictvu. 
Do října 2015 byl zástupcem velitele Černo
mořské flotily Ruské federace. 
Zástupce velitele Tichomořské flotily Ruské 
federace a viceadmirál. 

17.3.2014 

▼M41 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
13.6.1961 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race, nebo Sevas
topol, Ukrajina 

Čalij se dne 23. února 2014 na základě 
veřejné aklamace stal „lidovým starostou 
Sevastopolu“ a toto „zvolení“ přijal. 
Aktivně se zasazoval o to, aby se Sevas
topol po referendu dne 16. března 2014 
stal samostatným celkem v rámci Ruské 
federace. Byl jedním ze signatářů „smlouvy 
o přistoupení Krymu k Ruské federaci“ ze 
dne 18. března 2014. Od 1. do 
14. dubna 2014 byl úřadujícím „guberná
torem“ Sevastopolu a je bývalým 
„zvoleným“ předsedou zákonodárného shro
máždění města Sevastopolu. Bývalý 
člen „zákonodárného shromáždění“ města 
Sevastopolu (do září 2019). 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 
Za zapojení do procesu anexe mu byl 
propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy 
o vlast“ 1. stupně. 
Generální ředitel společnosti Smart Electric 
Networks LLC (OOO „Разумные 
электрические сети“). 

17.3.2014 

▼M38
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Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
18.1.1970 nebo 
29.3.1965 
Místo narození: Arte
mivsk (Артемовск) 
(v roce 2016 přejme
nován zpět na 
Bachmut/Бахмут), 
Doněcká oblast, 
Ukrajina 

„Premiér“ Aksjonov jmenoval Zimu dne 
3. března 2014 novým ředitelem Ukrajinské 
bezpečnostní služby (SBU) na Krymu 
a Zima toto jmenování přijal. Předal Ruské 
zpravodajské službě (FSB) důležité infor
mace, včetně databáze. Jednalo se mimo 
jiné o informace o proevropských aktivis
tech z Majdanu a obráncích lidských práv 
na Krymu. Sehrál důležitou úlohu v souvi
slosti s bráněním orgánům Ukrajiny 
v kontrole nad krymským územím. Dne 
11. března 2014 oznámili bývalí důstojníci 
Ukrajinské bezpečnostní služby na Krymu 
vytvoření nezávislé Krymské bezpečnostní 
služby. Od roku 2015 působí v Ruské zpra
vodajské službě (FSB). 

17.3.2014 

▼M18 
_____ 

▼M54 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV 
(Сергей Павлович 
ЦЕКОВ) 
Serhiy Pavlovych 
TSEKOV 
(Сергiй Павлович 
ЦЕКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
28.9.1953 nebo 
28.8.1953 
Místo narození: 
Simferopol, Ukrajina 

Jako místopředseda Nejvyšší rady Krymu 
Cekov inicioval společně se Sergejem 
Aksjonovem nezákonné rozpuštění vlády 
Autonomní republiky Krym. Pod pohrůžkou 
odvolání přiměl Vladimira Konstantinova, 
aby se do tohoto úsilí zapojil. Veřejně 
přiznal, že poslanci krymského parlamentu 
iniciovali pozvání ruských vojáků, aby 
převzali kontrolu nad Nejvyšší radou Auto
nomní republiky Krym. Jako jeden z prvních 
krymských vedoucích představitelů veřejně 
žádal o připojení Krymu k Rusku. 
Člen Rady federace Ruské federace za tzv. 
„Republiku Krym“ od roku 2014, opětovně 
jmenován v září 2019. Člen Výboru pro 
Rady federace pro zahraniční věci. 

17.3.2014 

▼M38 

9. Viktor Alekseevich 
OZEROV 
(Виктор Алексеевич 
ОЗЕРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
5.1.1958 
Místo narození: 
Abakan, Chakasie, 
Ruská federace 

Bývalý předseda Bezpečnostního a obran
ného výboru Rady federace Ruské federace. 
Ozerov dne 1. března 2014 v Radě federace 
jménem Bezpečnostního a obranného 
výboru Rady federace veřejně podpořil 
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukra
jině. 
V červenci 2017 z funkce předsedy Bezpeč
nostního a obranného výboru odstoupil. Byl 
nadále členem Rady federace a Výboru pro 
vnitřní regulaci a parlamentní záležitosti. 

17.3.2014 

▼M38
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Výnosem č. 372-SF byl Ozerov dne 10. října 
2017 jmenován členem dočasné komise 
Rady federace pro ochranu státní svrchova
nosti a zabránění vměšování do vnitřních 
záležitostí Ruské federace. 
Jeho mandát v Radě federace skončil v září 
2019. Od října 2019 poradce nadace Rospo
litika. 

10. Vladimir Michailovich 
DZHABAROV 
(Владимир Михай 
лович ДЖАБАРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
29.9.1952 
Místo narození: 
Samarkand, Uzbe
kistán 

První místopředseda Výboru Rady federace 
Ruské federace pro mezinárodní záležitosti. 
Džabarov dne 1. března 2014 v Radě fede
race jménem Výboru Rady federace Ruské 
federace pro mezinárodní záležitosti veřejně 
podpořil rozmístění ruských ozbrojených sil 
na Ukrajině. 

17.3.2014 

11. Andrei Aleksandrovich 
KLISHAS 
(Андрей Алексан 
дрович КЛИШАС) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
9.11.1972 
Místo narození: 
Sverdlovsk (Jekatě
rinburg), Ruská fede
race 

Předseda Výboru pro ústavní právo a budo
vání státu při Radě federace Ruské federace. 
Klišas dne 1. března 2014 v Radě federace 
veřejně podpořil rozmístění ruských ozbro
jených sil na Ukrajině. Ve veřejných prohlá 
šeních se Klišas snažil ospravedlnit ruský 
vojenský zásah na Ukrajině tvrzením, že 
„ukrajinský prezident podporuje výzvu 
krymských orgánů adresovanou prezidentovi 
Ruské federace o poskytnutí všezahrnující 
pomoci na obranu občanů Krymu“. 

17.3.2014 

▼M41 

12. Nikolaj Ivanovič 
RYZHKOV 
(Николай Иванович 
РЫЖКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
28.9.1929 
Místo narození: 
Dylejevka, Doněcká 
oblast, Ukrajinská 
SSR, nyní Ukrajina 

Člen Výboru Rady federace Ruské federace 
pro federální záležitosti, regionální politiku 
a severní oblasti. 
Ryžkov dne 1. března 2014 v Radě fede
race veřejně podpořil rozmístění ruských 
ozbrojených sil na Ukrajině. 
Za zapojení do procesu anexe mu byl v roce 
2014 propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy 
o vlast“ 1. stupně. 

17.3.2014 

▼M38 
_____ 

14. Aleksandr Borisovich 
TOTOONOV 
(Александр Борисович 
ТОТООНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
3.4.1957 
Místo narození: 
Ordžonikidze (Vladi
kavkaz), Severní 
Osetie, Ruská fede
race 

Bývalý člen Výboru pro mezinárodní zále 
žitosti při Radě federace Ruské federace. 
Jeho povinnosti člena uvedené rady Ruské 
federace skončily v září 2017. 

17.3.2014 

▼M38
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Od září 2017 je prvním místopředsedou 
parlamentu Severní Osetie. 
Totoonov dne 1. března 2014 v Radě fede
race veřejně podpořil rozmístění ruských 
ozbrojených sil na Ukrajině. 

▼M25 
_____ 

▼M38 

16. Sergei Mikhailovich 
MIRONOV 
(Сергей Михайлович 
МИРОНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
14.2.1953 
Místo narození: 
Puškin, Leningradská 
oblast, Ruská fede
race 

Člen Rady Státní dumy; lídr frakce Spraved
livé Rusko ve Státní dumě Ruské federace. 
Inicioval návrh zákona umožňující Ruské 
federaci přijmout, pod záminkou ochrany 
ruských občanů, do svého uspořádání 
území cizí země bez souhlasu této země 
nebo mezinárodní smlouvy. 

17.3.2014 

▼M54 

17. Sergei Vladimirovich 
ZHELEZNYAK 
(Сергей Владимирович 
ЖЕЛЕЗНЯК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.7.1970 
Místo narození: 
Petrohrad (dříve 
Leningrad), Ruská 
federace 

Bývalý místopředseda Státní dumy Ruské 
federace. 
Aktivně podporoval použití ruských ozbro
jených sil na Ukrajině a připojení Krymu. 
Osobně vedl demonstrace na podporu 
použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině. 
Bývalý místopředseda a bývalý člen Výboru 
Státní dumy pro zahraniční věci. 
Člen předsednictví Nejvyšší rady strany 
Jednotné Rusko. 

17.3.2014 

▼M38 

18. Leonid Eduardovich 
SLUTSKI 
(Леонид Эдуардович 
СЛУЦКИЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
4.1.1968 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Bývalý předseda Výboru Státní dumy Ruské 
federace pro záležitosti Společenství nezá
vislých států (člen Liberálně-demokratické 
strany Ruska). 
Aktivně podporoval použití ruských ozbro
jených sil na Ukrajině a připojení Krymu. 
V současné době předseda Výboru Státní 
dumy Ruské federace pro zahraniční věci. 

17.3.2014 

▼M54 

19. Aleksandr Viktorovich 
VITKO 
(Александр Викто 
рович ВИТКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
13.9.1961 
Místo narození: 
Vitebsk, Běloruská 
SSR (nyní Bělorusko) 

Bývalý velitel Černomořské flotily, admirál. 
Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným 
silám při okupaci svrchovaného ukrajin
ského území. 
Bývalý náčelník štábu a první zástupce 
vrchního velitele ruského námořnictva. 

17.3.2014 

▼M38
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20. Anatoliy Alekseevich 
SIDOROV 
(Анатолий Алексеевич 
СИДОРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.7.1958 
Místo narození: Siva, 
Permská oblast, SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Bývalý velitel ruského Západního vojen
ského okruhu, jehož jednotky jsou rozmís
těny na Krymu. Byl zodpovědný za část 
ruské vojenské přítomnosti na Krymu, 
která narušuje svrchovanost Ukrajiny; napo
máhal krymským orgánům při zabraňování 
veřejným demonstracím proti krokům 
vedoucím k „referendu“ a začlenění do 
Ruska. Od listopadu 2015 je velitelem sjed
noceného štábu Organizace Smlouvy 
o kolektivní bezpečnosti. 

17.3.2014 

21. Aleksandr Viktorovich 
GALKIN 
(Александр Викто 
рович ГАЛКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
22.3.1958 
Místo narození: 
Ordžonikidze (Vladi
kavkaz), Severoose
tinská ASSR, SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Bývalý velitel ruského Jižního vojenského 
okruhu, jehož ozbrojené síly se nacházejí 
na Krymu; pod Galkinovo velení spadá 
Černomořská flotila; velká část přesunu 
ozbrojených sil na Krym probíhala přes 
Jižní vojenský okruh. 
Vojenské síly Jižního vojenského okruhu 
jsou rozmístěny na Krymu. Je zodpovědný 
za část ruské vojenské přítomnosti na 
Krymu, která narušuje svrchovanost Ukra
jiny; napomáhal krymským orgánům při 
zabraňování veřejným demonstracím proti 
krokům vedoucím k „referendu“ a začlenění 
do Ruska. Pod velení ruského Jižního vojen
ského okruhu spadá rovněž Černomořská 
flotila. 
V současné době je zaměstnán v ústředním 
aparátu ruského ministerstva obrany. Od 
19. ledna roku 2017 působí jako poradce 
ministra obrany. 

17.3.2014 

22. Dmitry Olegovich 
ROGOZIN 
(Дмитрий Олегович 
РОГОЗИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
21.12.1963 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Bývalý místopředseda vlády Ruské federace. 
Veřejně vyzýval k anexi Krymu. 
Od roku 2018 zastává funkci generálního 
ředitele v jedné státní korporaci. 

21.3.2014 

23. Sergey Yurievich 
GLAZYEV 
(Сергей Юрьевич 
ГЛАЗЬЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
1.1.1961 
Místo narození: 
Záporoží (Ukrajinská 
SSR), nyní Ukrajina 

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. 
Veřejně vyzýval k anexi Krymu. 
Od října 2019 ministr pro integraci a makro
ekonomiku v Euroasijské hospodářské 
komisi. 

21.3.2014 

24. Valentina Ivanova 
MATVIYENKO (roz. 
TYUTINA) 
(Валентина Ивановна 
МАТВИЕНКО (roz. 
ТЮТИНА)) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
7.4.1949, 
Místo narození: 
Šepetovka, Chmel
nycká oblast 
(Kamenec Podolský) 
(Ukrajinská SSR), 
nyní Ukrajina 

Předsedkyně Rady federace. Dne 1. března 
2014 na zasedání Rady federace veřejně 
podpořila rozmístění ruských ozbrojených 
sil na Ukrajině. 

21.3.2014 

▼M38
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25. Sergei Evgenevich 
NARYSHKIN 
(Сергей Евгеньевич 
НАРЫШКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.10.1954 
Místo narození: 
Petrohrad (dříve 
Leningrad), Ruská 
federace 

Bývalý předseda Státní dumy. Veřejně 
podpořil rozmístění ruských ozbrojených 
sil na Ukrajině. Veřejně podpořil smlouvu 
o znovusjednocení Ruska a Krymu a souvi
sející federální ústavní zákon. 
V současné době ředitel Zahraniční zpravo
dajské služby Ruské federace (od října 
2016). Stálý člen a tajemník Bezpečnostní 
rady Ruské federace. 

21.3.2014 

26. Dmitry Konstantinovich 
KISELYOV 
Dmitrii Konstantinovich 
KISELEV 
(Дмитрий Констант 
инович КИСЕЛЁВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
26.4.1954 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Prezidentským výnosem ze dne 9. prosince 
2013 byl jmenován ředitelem ruské federální 
státní tiskové agentury „Rossija Segodňa“. 
Ústřední postava vládní propagandy podpo
rující rozmístění ruských ozbrojených sil na 
Ukrajině. 

21.3.2014 

▼M54 

27. Alexander Mihailovich 
NOSATOV 
(Александр Михай 
лович НОСАТОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.3.1963 
Místo narození: 
Sevastopol, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

Bývalý velitel Černomořské flotily, kontrad
mirál. 
Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným 
silám při okupaci svrchovaného ukrajin
ského území. 
V současné době admirál, náčelník hlavního 
štábu ruského námořnictva. 

21.3.2014 

▼M41 

28. Valery Vladimirovich 
KULIKOV 
(Валерий Владими 
рович КУЛИКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
1.9.1956 
Místo narození: 
Záporoží (Ukrajinská 
SSR), Ukrajina 

Bývalý zástupce velitele Černomořské 
námořní flotily, kontradmirál. 
Zodpovědný za velení ruským ozbrojeným 
silám při okupaci svrchovaného ukrajin
ského území. 
Na základě výnosu prezidenta Ruské fede
race byl dne 26. září 2017 z této funkce 
odvolán a propuštěn z vojenské služby. 
Bývalý člen Rady federace Ruské federace, 
zastupující anektované město Sevastopol. 
V současné době působí jako poslanec 
v „zákonodárném shromáždění“ města 
Sevastopolu. 

21.3.2014 

▼M39 

29. Vladislav Yurievich 
SURKOV 
(Владислав Юрьевич 
СУРКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
21.9.1964 
Místo narození: Soln
cevo, Lipecká oblast, 
Ruská federace 

Bývalý poradce prezidenta Ruské federace. 
Byl organizátorem procesu na Krymu, jehož 
prostřednictvím byla místní krymská spole 
čenství mobilizována k akcím zaměřeným 
na oslabení ukrajinských orgánů na Krymu. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

21.3.2014 

▼M38
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30. Mikhail Grigorievich 
MALYSHEV 
(Михаил Григорьевич 
МАЛЫШЕВ) 
Mykhaylo Hryhorovych 
MALYSHEV 
(Михайло Григорович 
МАЛИШЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10.10.1955 
Místo narození: 
Simferopol, Krym, 
Ukrajina 

Předseda krymské volební komise. Odpo
vědný za organizaci krymského referenda. 
Podle ruského systému odpovědný za 
podpis výsledků „referenda“. 
Jako předseda krymské volební komise se 
podílel na uspořádání ruských prezident
ských voleb dne 18. března 2018 a regionál
ních a místních voleb dne 8. září 2019 
konaných na protiprávně anektovaném 
Krymu a v protiprávně anektovaném Sevas
topolu, čímž aktivně podpořil a prováděl 
politiky narušující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

21.3.2014 

_____ 

▼M54 

32. generálporučík Igor 
Nikolaevich (Mykolayo
vich) TURCHENYUK 
(Игорь Николаевич 
ТУРЧЕНЮК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
5.12.1959 
Místo narození: Oš, 
Kyrgyzská SSR (nyní 
Kyrgyzstán) 

Bývalý faktický velitel ruských jednotek 
rozmístěných na území protiprávně anekto
vaného Krymu (jež Rusko nadále oficiálně 
označuje za „místní domobranu“). Bývalý 
zástupce velitele Jižního vojenského okruhu. 
Velitel jižního okruhu Národní gardy Ruské 
federace. 

21.3.2014 

▼M38 

33. Elena Borisovna MIZU
LINA (rozená DMITRI
YEVA) 
(Елена Борисовна 
МИЗУЛИНА (rozená 
ДМИТРИЕВА)) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
9.12.1954 
Místo narození: Buj, 
Kostromská oblast, 
Ruská federace 

Bývalá poslankyně Státní dumy. Tvůrkyně 
a spolupředkladatelka nedávných legislativ
ních návrhů v Rusku, které by měly regi
onům jiných zemí umožnit, aby se připojily 
k Rusku bez předchozího souhlasu jejich 
centrálních orgánů. 
Od září 2015 členka Rady federace za 
Omskou oblast. V současné době je místo
předsedkyní Výboru Rady federace pro 
ústavní právo a budování státu. 

21.3.2014 

▼M41 

34. Dmitry Nikolayevich 
KOZAK 
(Дмитрий Николаевич 
КОЗАК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.11.1958 
Místo narození: 
Bandurovo, Kirovo
gradská oblast, Ukra
jinská SSR, nyní 
Ukrajina 
Státní příslušnost: 
ruská 

Bývalý místopředseda vlády. Odpovědný za 
dohled nad začleněním anektované Auto
nomní republiky Krym do Ruské federace. 
Zástupce personálního vedoucího kanceláře 
prezidenta Ruské federace. Je zvláštním 
vyslancem prezidenta pro zvládání konfliktů 
na Ukrajině. 

29.4.2014 

▼M38
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35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 
(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.9.1949 
Místo narození: 
Moskva nebo Ostrov, 
Pskovská oblast, 
Ruská federace 

Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta 
Ruské federace pro tzv. „Krymský federální 
okruh“, odpovědný za provádění ústavních 
pravomocí ruské hlavy státu na území anek
tované Autonomní republiky Krym. Bývalý 
nestálý člen Rady bezpečnosti Ruské fede
race. 
Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta 
Ruské federace pro Severokavkazský fede
rální okruh (do června 2018). 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. Od října 2020 honorární 
konzul Nikaraguy na Krymu. 

29.4.2014 

▼M38 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV 
(Олег Генрихович 
САВЕЛЬЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.10.1965 
Místo narození: 
Leningrad, SSSR 
(nyní Petrohrad, 
Ruská federace) 

Bývalý ministr pro záležitosti Krymu. 
Odpovědný za začlenění anektované Auto
nomní republiky Krym do Ruské federace. 
Bývalý náměstek personálního ředitele ruské 
vlády, odpovědný za organizaci práce vládní 
komise pro socioekonomický rozvoj tzv. 
„Republiky Krym“. 
Bývalý personální ředitel Účetní komory 
Ruské federace. Od září 2019 auditor Účetní 
komory Ruské federace. 

29.4.2014 

▼M54 

37. Sergei Ivanovich 
MENYAILO 
(Сергей Иванович 
МЕНЯЙЛО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
22.8.1960 
Místo narození: 
Alagir, Severoose
tinská autonomní 
SSR, RSFSR (nyní 
Ruská federace) 

Bývalý gubernátor anektovaného ukrajin
ského města Sevastopolu. 
Bývalý zplnomocněný zástupce prezidenta 
Ruské federace pro Sibiřský federální okruh. 
Člen Bezpečnostní rady Ruské federace. 
Od 19. září 2021 nejvyšší představitel 
Severní Osetie. 

29.4.2014 

38. Olga Fyodorovna 
KOVITIDI 
(Ольга Фёдоровна 
КОВИТИДИ) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
7.5.1962 
Místo narození: 
Simferopol, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

Od roku 2014 členka Rady federace Ruska 
za anektovanou Autonomní republiku Krym, 
opětovně jmenována v roce 2019. 
Členka Výboru Rady federace pro ústavní 
právo a budování státu. 

29.4.2014 

▼M16 
_____ 

▼M41
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▼M39 

40. Sergei Ivanovich 
NEVEROV 
(Сергей Иванович 
НЕВЕРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
21.12.1961 
Místo narození: 
Taštagol, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Bývalý místopředseda Státní dumy. Odpo
vědný za iniciování legislativy k začlenění 
anektované Autonomní republiky Krym do 
Ruské federace. Poslanec Dumy, předseda 
frakce Jednotné Rusko. 

29.4.2014 

▼M18 
_____ 

▼M38 

42. Valery Vasilevich 
GERASIMOV 
(Валерий Васильевич 
ГЕРАСИМОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
8.9.1955 
Místo narození: 
Kazaň, Ruská fede
race 

Náčelník generálního štábu ozbrojených sil 
Ruské federace, první náměstek ministra 
obrany Ruské federace, armádní generál. 
Odpovědný za masivní rozmístění ruských 
vojenských jednotek u hranic s Ukrajinou 
a za to, že nezabránil vyhrocení situace. 

29.4.2014 

▼M39 

43. German PROKOPIV 
(Герман ПРОКОПИВ) 
Herman PROKOPIV 
(Герман ПРОКОПІВ) 
(také znám jako Li Van 
Chol, Ли Ван Чоль) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
6.7.1993 nebo 
6.7.1991 
Místo narození: 
Praha, Česká repub
lika 

Aktivní člen „Luhanské gardy“. Účastnil se 
obsazení budovy oblastní kanceláře bezpeč
nostní služby v Luhansku. 
Je i nadále aktivním bojovníkem armády 
„Luhanské lidové republiky“. 

29.4.2014 

▼M25 
_____ 

▼M38 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
26.1.1972 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

Aktivní účastník a organizátor separatistic
kých akcí, koordinátor akcí „ruských 
turistů“ v Doněcku. Spoluzakladatel 
„občanské iniciativy Donbasu pro euroasij
skou unii“. Bývalý „první místopředseda 
Rady ministrů“. Do 4. září 2015 „předseda“ 
„Lidové rady Doněcké lidové republiky“. 
V únoru roku 2017 byl na základě rozhod
nutí tzv. „Lidové rady“ zbaven mandátu 
člena „Lidové rady Doněcké lidové repu
bliky“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

29.4.2014 

▼B
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46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN 
(Денис Володимирович 
ПУШИЛІН) 
Denis Vladimirovich 
PUSHILIN 
(Денис Владимирович 
ПУШИЛИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
9.5.1981 
Místo narození: 
Makijivka (Doněcká 
oblast), Ukrajina 

Jeden z vedoucích představitelů tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. V roce 2014 
se účastnil obsazení a okupace sídla oblastní 
správy v Doněcku. Do 4. září 2015 tzv. 
„místopředseda“ „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Od 4. září 
2015 „předseda“ „Lidové rady Doněcké 
lidové republiky“. Od 7. září 2018 je tzv. 
„úřadujícím nejvyšším představitelem 
Doněcké lidové republiky“. Po tzv. volbách 
konaných 11. listopadu 2018 je tzv. 
„nejvyšším představitelem Doněcké lidové 
republiky“. 

29.4.2014 

▼M39 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
1.5.1983 
Místo narození: 
Charcyzk, Doněcká 
oblast, Ukrajina 

Jeden z vedoucích představitelů ideologicky 
radikální organizace „Lidové milice 
Donbasu“. Aktivně se účastnil obsazení 
řady státních budov v Doněcké oblasti. 
Bývalý člen „Lidové rady Doněcké lidové 
republiky“ a jejího „Výboru pro zahraniční 
politiku, vnější vztahy, informační politiku 
a informační technologie“. 

29.4.2014 

▼M38 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN 
(Игорь Всеволодович 
ГИРКИН) (také znám 
jako Igor STRELKOV, 
Ihor STRIELKOV) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
17.12.1970 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Identifikován jako člen hlavní zpravodajské 
služby (GRU) generálního štábu ozbroje
ných sil Ruské federace. Byl zapojen do 
událostí ve Slovjansku. Vedoucí představitel 
veřejného hnutí „Nové Rusko“ (Novoros
sija). Bývalý „ministr obrany“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. 
Dne 4. listopadu 2016 uspořádal v Moskvě 
Ruský pochod pro ruské nacionalisty, kteří 
podporují separatisty na východní Ukrajině. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
činnosti na východní Ukrajině. 

29.4.2014 

49. Vyacheslav Viktorovich 
VOLODIN 
(Вячеслав Викторович 
ВОЛОДИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
4.2.1964 
Místo narození: 
Aleksejevka, Sara
tovská oblast, Ruská 
federace 

Bývalý první zástupce personálního vedou
cího prezidentské kanceláře Ruska. Odpo
vědný za dohled nad politickým začleněním 
anektované ukrajinské oblasti Krym 
k Ruské federaci. 
V současné době od 5. října 2016 předseda 
Státní dumy Ruské federace. 

12.5.2014 

▼M54 

50. Vladimir Anatolievich 
SHAMANOV 
(Владимир Анато 
льевич ШАМАНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.2.1957 
Místo narození: 
Barnaul, Ruská fede
race 

Bývalý velitel ruských výsadkářských sil, 
generálplukovník. Z titulu své vysoké 
funkce nese odpovědnost za nasazování 
ruských výsadkářských jednotek na Krymu. 
Bývalý předseda Obranného výboru Státní 
dumy Ruské federace. Poslanec Státní 
dumy, Výbor pro rozvoj občanské společ
nosti. 

12.5.2014 

▼M38
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▼M42 

51. Vladimir Nikolaevich 
PLIGIN (Владимир 
Николаевич ПЛИГИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
19.5.1960 
Místo narození: Igna
tovo, Vologdská 
oblast, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý před
seda Ústavně-právního výboru Státní dumy. 
Odpovědný za to, že umožnil přijetí legisla
tivy týkající se anexe Krymu a Sevastopolu 
k Ruské federaci. 
Bývalý člen Nejvyšší rady strany Jednotné 
Rusko. Poradce předsedy Státní dumy 
Vjačeslava Volodina. V současné době 
výzkumný pracovník Ústavu státu a práva 
institutu Ruské akademie věd. 
Spolupředseda Ruského sdružení právníků. 

12.5.2014 

▼M38 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.1.1971 
Místo narození: obec 
Skvorcovo, Simfero
polská oblast, Krym, 
Ukrajina 

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační 
služby pro Krym. Odpovědný za systema
tické a urychlené vydávání ruských pasů 
krymským obyvatelům. 

12.5.2014 

▼M42 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA 
(Олег Григорьевич 
КОЗЮРА) 
Oleh Hryhorovych 
KOZYURA 
(Олег Григорович 
КОЗЮРА) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.12.1965 nebo 
19.12.1962 
Místo narození: 
Simferopol, Krym 
nebo Záporoží, Ukra
jina 

Bývalý vedoucí Úřadu federální migrační 
služby pro Sevastopol. Odpovědný za syste
matické a urychlené vydávání ruských pasů 
obyvatelům Sevastopolu. 
Bývalý vedoucí úřadu Zákonodárného shro
máždění Sevastopolu. 
Poradce gubernátora Sevastopolu. 

12.5.2014 

▼M38 

54. Viacheslav PONOMA
RIOV 
Vyacheslav Volodymy
rovichPONOMARYOV 
(В'ячеслав Володими 
рович ПОНОМАРЬОв) 
Viacheslav Vladimiro
vich PONOMAREV 
(Вячеслав Владими 
рович ПОНОМАРËВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.5.1965 
Místo narození: Slov
jansk (Doněcká 
oblast), Ukrajina 

Bývalý samozvaný „lidový starosta“ města 
Slovjansk (do 10. června 2014). Pono
marjov vyzval Vladimira Putina, aby vyslal 
ruské vojenské oddíly na ochranu města 
a později jej požádal o dodávku zbraní. 
Ponomarjovovi lidé jsou zapojení do únosů 
(zajali aktivistku Irmu Kratovou a reportéra 
Vice News Simona Ostrovského, kteří byli 
oba později propuštěni; zadrželi vojenské 
pozorovatele působící v souladu s Vídeň
ským dokumentem OBSE). Nadále aktivně 
podporuje separatistické akce a politiky. 

12.5.2014 

▼M38
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▼M39 

55. Igor Nikolaevich 
BEZLER (také znám 
jako Bes (Běs)) 
(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 
Ihor Mykolayovych 
BEZLER 
(Ігор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 
také znám jako Igor 
Nikolaevich BERE
GOVOY 
(Игорь Николаевич 
БЕРЕГОВОЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.12.1965 
Místo narození: 
Simferopol, Krym, 
Ukrajina 

Jeden z bývalých vůdců samozvané milice 
z města Horlivka. Převzal kontrolu nad 
budovou ukrajinské tajné služby (Ukrajinská 
bezpečnostní služba, SBU) v Doněcké 
oblasti a poté obsadil místní sídlo minister
stva vnitra ve městě Horlivka. Má vazby na 
Igora Strelkova/Girkina, pod jehož vedením 
byl zapojen do vraždy člena městské rady 
města Horlivka Volodymyra Rybaka. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

12.5.2014 

▼M38 

56. Igor Evgenevich 
KAKIDZYANOV 
(Игорь Евгеньевич 
КАКИДЗЯНОВ) 
Igor Evegenevich 
KHAKIMZYANOV 
(Игорь Евгеньевич 
ХАКИМЗЯНОВ) 
Ihor Yevhenovych 
KHAKIMZIANOV 
(KAKIDZIANOV) 
(Ігор Євгенович 
ХАКІМЗЯНОВ 
(КАКІДЗЯНОВ)) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.7.1980 
Místo narození: 
Makijivka (Doněcká 
oblast), Ukrajina 

Jeden z bývalých vůdců ozbrojených sil 
samozvané „Doněcké lidové republiky“. 
Podle Pušilina, jednoho z vůdců tzv. 
Doněcké lidové republiky, je cílem těchto 
sil „chránit lid Doněcké lidové republiky 
a její územní celistvost“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

12.5.2014 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.6.1970 
Místo narození: 
Dněpropetrovsk (nyní 
Dněpro), Ukrajina 

Bývalý poslanec parlamentu (Rady); v této 
funkci veřejně vyzýval k vytvoření tzv. 
„Federální republiky Nové Rusko“ (Novo
rossija), složené z jihovýchodních oblastí 
Ukrajiny. Bývalý „předseda“ tzv. „Parla
mentu Svazu lidových republik“ („Parla
ment Nového Ruska“). 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

12.5.2014 

▼M42 

58. Roman Viktorovich 
LYAGIN 
(Роман Викторович 
ЛЯГИН) 
Roman Viktorovych 
LIAHIN 
(Роман Вiкторович 
ЛЯГIН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.5.1980 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

Bývalý předseda ústřední volební komise 
„Doněcké lidové republiky“. Aktivně orga
nizoval referendum o sebeurčení „Doněcké 
lidové republiky“ konané dne 
11. května 2014. Bývalý „ministr práce 
a sociálních věcí“. 
Na Ukrajině je proti němu vedeno trestní 
řízení. 

12.5.2014 

▼M38
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59. Aleksandr Sergeevich 
MALYKHIN 
Alexander Sergeevich 
MALYHIN 
(Александр Сергеевич 
МАЛЫХИН) 
Oleksandr Serhiyovych 
(Sergiyovych) 
MALYKHIN 
(Олександр Сергійович 
МАЛИХІН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
12.1.1981 

Bývalý předseda volební komise „Luhanské 
lidové republiky“. Aktivně organizoval 
„referendum“ dne 11. května 2014 o sebeur 
čení „Luhanské lidové republiky“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
politiky. 

12.5.2014 

▼M54 

60. Natalia Vladimirovna 
POKLONSKAYA 
(Наталья Владими 
ровна ПОКЛОНСКАЯ) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
18.3.1980 
Místo narození: 
Michajlovka, Voroši
lovgradská oblast, 
Ukrajinská SSR, nebo 
Jevpatorija, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

Poslankyně Státní dumy zvolená za proti
právně anektovanou Autonomní republiku 
Krym. 
Bývalá prokurátorka tzv. „Republiky 
Krym“. Aktivně prováděla ruskou anexi 
Krymu. 
Bývalá místopředsedkyně Výboru pro mezi
národní záležitosti, členka Komise pro vyše
třování zahraničního vměšování do vnitřních 
záležitostí Ruské federace, členka Výboru 
Státní dumy Ruské federace pro bezpečnost 
a boj proti korupci. Nyní zastává pozici 
velvyslankyně v diplomatickém sboru 
Ruské federace. 

12.5.2014 

▼M38 

61. Igor Sergeievich SHEV
CHENKO 
(Игорь Сергеевич 
ШЕВЧЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
9.2.1979 
Místo narození: 
Sevastopol, Krym, 
Ukrajina 

Bývalý prokurátor města Sevastopol; v této 
funkci aktivně prováděl anexi Sevastopolu 
Ruskem. 
Prokurátor Adygejské republiky. 

12.5.2014 

▼M54 

62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI 
(Александр Юрьевич 
БОРОДАЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.7.1972 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Bývalý tzv. „předseda vlády Doněcké lidové 
republiky“, jako takový odpovědný za sepa
ratistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády 
Doněcké lidové republiky“ (například 
8. července 2014 prohlásil, že „naše vojsko 
provádí zvláštní operaci proti ukrajinským 
‚fašistům‘ “), signatář memoranda o porozu
mění o „Novoruském svazu“. Nadále 
aktivně podporuje separatistické akce nebo 
politiky; předsedá „Svazu donbaských 
dobrovolníků“. 
Předseda rady „Svazu donbaských dobrovol
níků“. Aktivně zapojen do náboru a výcviku 
„dobrovolníků“ vysílaných do bojů na 
Donbasu. 
Od září 2021 poslanec Státní dumy. V říjnu 
2021 prohlásil, že separatistické síly na 
východní Ukrajině jsou „ruskými silami“. 

12.7.2014 

▼M38
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63. Alexander KHODA
KOVSKY 
Oleksandr Serhiyovych 
KHODAKOVSKYY 
(KHODAKOVSKYI) 
(Олександр Сергійович 
ХОДАКОВСЬКИЙ) 
Aleksandr Sergeevich 
KHODAKOVSKII 
(Александр Сергеевич 
ХОДАКОВСКИЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
18.12.1972 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

Bývalý tzv. „ministr bezpečnosti Doněcké 
lidové republiky“, jako takový odpovědný 
za separatistickou činnost bezpečnostních 
složek tzv. „vlády Doněcké lidové repu
bliky“. Nadále aktivně podporuje separatis
tické akce nebo politiky. 

12.7.2014 

64. Alexandr Arkadievich 
KALYUSSKY 
(Александр Аркадьевич 
КАЛЮССКИЙ) 
Oleksandr Arkadiyovych 
KALYUSSKIY 
(Олександр Аркад 
ійович КАЛЮСЬКИЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
9.10.1975 

Bývalý tzv. „faktický místopředseda vlády 
pro sociální věci Doněcké lidové republiky“. 
Odpovědný za separatistické „vládní“ 
činnosti tzv. „vlády Doněcké lidové repu
bliky“. 

12.7.2014 

▼M54 

65. Alexander KHRYAKOV 
Aleksandr Vitalievich 
KHRYAKOV 
(Александр Витальевич 
ХРЯКОВ) 
Oleksandr Vitaliyovych 
KHRYAKOV 
(Олександр Вiталi 
йович ХРЯКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
6.11.1958 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

Bývalý tzv. „ministr informací a hromadných 
sdělovacích prostředků ‚Doněcké lidové 
republiky‘ “. V současnosti poslanec tzv. 
„Lidové rady“ „Doněcké lidové republiky“, 
Výbor pro rozpočet, finance a hospodářskou 
politiku. Nadále aktivně podporuje separatis
tické akce na východní Ukrajině. 

12.7.2014 

66. Marat Faatovich 
BASHIROV 
(Марат Фаатович 
БАШИРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
20.1.1964 
Místo narození: 
Iževsk, Ruská fede
race 

Bývalý tzv. „předseda Rady ministrů 
Luhanské lidové republiky“, potvrzen dne 
8. července 2014. 
Odpovědný za separatistické „vládní“ 
činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové repu
bliky“. 
V současné době politický vědecký 
pracovník na Institutu pro řízení komuni
kace a ředitel Střediska pro studium prob
lémů spojených s mezinárodními sankčními 
režimy. 
Nadále vyvíjí činnost na podporu separatis
tických struktur tzv. „Luhanské lidové repu
bliky“. 

12.7.2014 

▼M38 

67. Vasyl Oleksandrovych 
NIKITIN 
(Василь Олександрович 
НІКІТІН) 
Vasilii Aleksandrovich 
NIKITIN 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.11.1971 
Místo narození: 
Šargun, Uzbekistán 

Bývalý tzv. „místopředseda Rady ministrů 
Luhanské lidové republiky“ (dříve byl tzv. 
„premiérem Luhanské lidové republiky“ a je 
bývalý mluvčí „Armády jihovýchodu“). 

12.7.2014 

▼M38
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(Василий Алексан 
дрович НИКИТИН) 

Odpovědný za separatistické „vládní“ 
činnosti tzv. „vlády Luhanské lidové repu
bliky“. 
Odpovědný za prohlášení Armády jihový
chodu, že se ukrajinské prezidentské volby 
nemohou v „Luhanské lidové republice“ 
konat z důvodu „nového“ statusu regionu. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

68. Aleksey Vyacheslavo
vich KARYAKIN 
(Алексей Вячеславович 
КАРЯКИН) 
Oleksiy Vyacheslavo
vych KARYAKIN 
(Олексій В'ячеславович 
КАРЯКІН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.4.1980 nebo 
7.4.1979 
Místo narození: 
Stachanov, Luhanská 
oblast, Ukrajina 

Do 25. března 2016 byl tzv. „předsedou 
Nejvyšší rady Luhanské lidové republiky“, 
odpovědným za separatistické „vládní“ 
činnosti „Nejvyšší rady“, odpovědným za 
vyzvání Ruské federace k uznání nezávi
slosti „Luhanské lidové republiky“. 
Signatář memoranda o porozumění o „Novo
ruském svazu“. 
Bývalý člen tzv. „Lidové rady Luhanské 
lidové republiky“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 
V současné době předseda tzv. „Veřejné 
komory Luhanské lidové republiky“. 

12.7.2014 

69. Yuriy Volodymyrovych 
IVAKIN 
(Юрій Володимирович 
ІВАКІН) 
Iurii Vladimirovich 
IVAKIN 
(Юрий Владимирович 
ИВАКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
13.8.1954 
Místo narození: Pere
valsk (Luhanská 
oblast), Ukrajina 

Bývalý „ministr vnitra Luhanské lidové 
republiky“, jako takový odpovědný za sepa
ratistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády 
Luhanské lidové republiky“. 

12.7.2014 

70. Igor PLOTNITSKY 
Igor Venediktovich 
PLOTNITSKII 
(Игорь Венедиктович 
ПЛОТНИЦКИЙ) 
Ihor (Igor) Venedykto
vych PLOTNYTSKYY 
(Ігор Венедиктович 
ПЛОТНИЦЬКИЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
24.6.1964 nebo 
25.6.1964 nebo 
26.6.1964 
Místo narození: 
Luhansk (možná 
Kelmenci, Černo
vická oblast), Ukra
jina 

Bývalý tzv. „ministr obrany“ a bývalý tzv. 
„nejvyšší představitel Luhanské lidové repu
bliky“; v těchto funkcích byl odpovědný za 
separatistické „vládní“ činnosti tzv. „vlády 
Luhanské lidové republiky“. 
Bývalý zvláštní zástupce tzv. „Luhanské 
lidové republiky“ pro provádění Minských 
dohod. 

12.7.2014 

▼M38
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71. Nikolay Ivanovich 
KOZITSYN 
(Николай Иванович 
КОЗИЦЫН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
20.6.1956 nebo 
6.10.1956 
Místo narození: 
Dzeržinsk, Doněcká 
oblast, Ukrajina 

Velitel kozáckých sil. 
Odpovědný za velení separatistům na 
východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajin
ským vládním silám. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

12.7.2014 

▼M17 
_____ 

▼M38 

73. Mikhail Efimovich 
FRADKOV 
(Михаил Ефимович 
ФРАДКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
1.9.1950 
Místo narození: 
Kurumoch, Kujby 
ševská oblast, Ruská 
federace 

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské 
federace; bývalý ředitel Zahraniční zpravo
dajské služby Ruské federace. Jakožto 
člen Bezpečnostní rady, která poskytuje 
poradenství ohledně záležitostí týkajících se 
národní bezpečnosti a tyto záležitosti koor
dinuje, se podílel na vytváření politiky ruské 
vlády ohrožující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 
Ke dni 4. ledna 2017 byl ředitelem Ruského 
institutu pro strategická studia. Je rovněž 
předsedou představenstva společnosti 
Almaz-Antey. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce a politiky. 

25.7.2014 

74. Nikolai Platonovich 
PATRUSHEV 
(Николай Платонович 
ПАТРУШЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
11.7.1951 
Místo narození: 
Leningrad, SSSR 
(Petrohrad, Ruská 
federace) 

Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady 
Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní 
rady, která poskytuje poradenství ohledně 
záležitostí týkajících se národní bezpečnosti 
a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na 
vytváření politiky ruské vlády ohrožující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

25.7.2014 

75. Aleksandr Vasilievich 
BORTNIKOV 
(Александр Васильевич 
БОРТНИКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.11.1951 
Místo narození: Perm, 
Ruská federace 

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské fede
race; ředitel Federální bezpečnostní 
služby (FSB). Jakožto člen Bezpečnostní 
rady, která poskytuje poradenství ohledně 
záležitostí týkajících se národní bezpečnosti 
a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na 
vytváření politiky ruské vlády ohrožující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

25.7.2014 

▼M38
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▼M39 

76. Rashid Gumarovich 
NURGALIEV 
(Рашид Гумарович 
НУРГАЛИЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
8.10.1956 
Místo narození: Žeti
kara, Kazašská SSR 
(nyní Kazachstán) 

Člen a zástupce tajemníka Bezpečnostní 
rady Ruské federace. Jakožto 
člen Bezpečnostní rady, která poskytuje 
poradenství ohledně záležitostí týkajících se 
národní bezpečnosti a tyto záležitosti koor
dinuje, se podílel na vytváření politiky ruské 
vlády ohrožující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

25.7.2014 

▼M54 

77. Boris Vyacheslavovich 
GRYZLOV 
(Борис Вячеславович 
ГРЫЗЛОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.12.1950 
Místo narození: 
Vladivostok, Ruská 
federace 

Bývalý stálý člen Bezpečnostní rady Ruské 
federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, 
která poskytuje poradenství ohledně záleži
tostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto 
záležitosti koordinuje, se podílel na vytvá 
ření politiky ruské vlády ohrožující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 
Je i nadále předsedou Nejvyšší rady strany 
Jednotné Rusko a zplnomocněným 
zástupcem Ruské federace v kontaktní 
skupině pro řešení situace na Ukrajině. 
Předseda představenstva státního podniku 
Tactical Missiles Corporation JSC. 

25.7.2014 

▼M38 

78. Sergei Orestovich 
BESEDA 
(Сергей Орестович 
БЕСЕДА) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
17.5.1954 

Velitel pátého odboru Federální bezpeč
nostní služby Ruské federace (FSB). 
Jakožto vyšší důstojník (generálplukovník) 
FSB stojí v čele odboru odpovědného za 
dohled nad zpravodajskými operacemi 
a mezinárodními aktivitami. 

25.7.2014 

▼M54 

79. Mikhail Vladimirovich 
DEGTYARYOV/ 
DEGTYAREV 
(Михаил Владими 
рович ДЕГТЯРËВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10.7.1981 
Místo narození: 
Kujbyšev (Samara), 
Ruská federace 

Bývalý poslanec Státní dumy. 
Jako poslanec dumy oznámil inauguraci 
„faktického velvyslanectví“ neuznané tzv. 
„Doněcké lidové republiky“ v Moskvě 
a přispívá k narušování nebo ohrožování 
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny. 
Bývalý předseda Výboru ruské Státní dumy 
pro tělesnou výchovu, sport a mládež. 
Od 19. září 2021 gubernátor Chabarovského 
kraje. 
Od 6. února 2021 koordinátor regionální 
kanceláře Liberálně-demokratické strany 
Ruska. 

25.7.2014 

▼M38
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80. Ramzan Akhmadovitch 
KADYROV 
(Рамзан Ахматович 
КАДЫРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
5.10.1976 
Místo narození: 
Centaroj, Čečensko, 
Ruská federace 

Prezident Čečenské republiky. Kadyrov 
učinil prohlášení na podporu protiprávní 
anexe Krymu a na podporu ozbrojeného 
povstání na Ukrajině. Mimo jiné dne 
14. června 2014 prohlásil, „že učiní vše na 
pomoc při obnově Krymu“. V této souvi
slosti mu úřadující nejvyšší představitel 
Autonomní republiky Krym udělil medaili 
„za osvobození Krymu“ za podporu, kterou 
poskytl při protiprávní anexi Krymu. Kromě 
toho dne 1. června 2014 uvedl, že je na 
požádání připraven vyslat na Ukrajinu 
74 000 čečenských dobrovolníků. 

25.7.2014 

81. Alexander Nikolayevich 
TKACHYOV 
(Александр Нико 
лаевич ТКАЧËВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
23.12.1960 
Místo narození: 
Vyselki, Krasno
darský kraj, Ruská 
federace 

Bývalý gubernátor Krasnodarského kraje. 
Úřadující nejvyšší představitel Autonomní 
republiky Krym mu udělil medaili „za osvo
bození Krymu“ za podporu, kterou poskytl 
při protiprávní anexi Krymu. Při této příle 
žitosti úřadující nejvyšší představitel Auto
nomní republiky Krym uvedl, že Tkačov 
byl jedním z prvních, kdo vyjádřil novému 
„vedení“ Krymu podporu. 
Bývalý ministr zemědělství Ruské federace. 

25.7.2014 

82. Pavel Yurievich 
GUBAREV 
(Павел Юрьевич 
ГУБАРЕВ) 
Pavlo Yuriyovich 
GUBARIEV (HUBA
RIEV) 
(Павло Юрійович 
ГУБАРЄВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10.2.1983 (nebo 
10.3.1983) 
Místo narození: 
Severodoněck, Ukra
jina 

Jeden ze samozvaných vůdců „Doněcké 
lidové republiky“. Požádal o ruskou inter
venci na východní Ukrajině, a to i prostřed
nictvím rozmístění ruských mírových sil. 
Měl vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž 
je odpovědný za činnosti narušující nebo 
ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Gubarev byl odpo
vědný za nábor osob pro ozbrojené síly 
separatistů. 
Je odpovědný za převzetí regionální vládní 
budovy v Doněcku proruskými silami 
a prohlásil se za „lidového gubernátora“. 
Přestože byl zatčen za ohrožování územní 
celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn, 
i nadále hraje významnou roli v separatistic
kých činnostech, čímž narušuje územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

25.7.2014 

▼M38
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83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 
(Екатерина Юрьевна 
ГУБАРЕВА) 
Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA (HUBA
RIEVA) 
(Катерина Юріївна 
ГУБАРЄВА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
5.7.1983 nebo 
10.3.1983 
Místo narození: 
Kachovka (Cher
sonská oblast), Ukra
jina 

Jakožto bývalá tzv. „ministryně zahraničních 
věcí“ byla odpovědná za obhajování tzv. 
„Doněcké lidové republiky“, čímž narušo
vala územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. Tím, že přijala výše 
uvedenou funkci, a jejím vykonáváním tak 
podporuje činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separa
tistické akce a politiky. 
Bývalá poslankyně tzv. „Lidové rady“ 
„Doněcké lidové republiky“ (do listopadu 
2018). 

25.7.2014 

▼M54 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.2.1960 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

Bývalý tzv. „náměstek ministra obrany“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na 
Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný 
za činnosti narušující nebo ohrožující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené 
funkce tak Berezin podporuje činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Nadále aktivně 
podporuje separatistické akce nebo politiky. 
Poslanec tzv. „Lidové rady Doněcké lidové 
republiky“. V současné době je předsedou 
Rady Svazu spisovatelů „Doněcké lidové 
republiky“. 

25.7.2014 

▼M38 

85. Valery Vladimirovich 
KAUROV 
(Валерий Владими 
рович КАУРОВ) 
Valeriy Volodymyro
vych KAUROV 
(Валерій Володими 
рович КАУРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.4.1956 
Místo narození: 
Oděsa, Ukrajina 

Samozvaný „prezident“ tzv. „Republiky 
Nové Rusko“, který vyzval Rusko k rozmís
tění jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykoná
váním uvedené funkce tak podporuje 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce a politiky. 

25.7.2014 

▼M39 

86. Serhii Anatoliyovych 
ZDRILIUK (také znám 
jako Abwehr) 
(Сергей Анатольевич 
ЗДРИЛЮК) 
(Сергій Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
23.6.1972 (nebo 
23.7.1972) 
Místo narození: Obec 
Frontovka, Vinnycká 
oblast, Ukrajina 

Seniorní poradce Igora Strelkova/Girkina, 
jenž je odpovědný za činnosti narušující 
nebo ohrožující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Tím, že přijal 
výše uvedenou funkci, a jejím vykonáváním 
tak Zdryljuk podporuje činnosti a politiky 
narušující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

25.7.2014 

▼M38
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87. Vladimir ANTYU
FEYEV (také znám jako 
Vladimir SHEVTSOV, 
Vladimir Iurievici 
ANTIUFEEV, Vladimir 
Gheorghievici 
ALEXANDROV, Vadim 
Gheorghievici 
SHEVTSOV) 
(Владимир 
АНТЮФЕЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
19.2.1951 
Místo narození: 
Novosibirsk, Ruská 
federace 

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ 
v separatistické oblasti Podněstří. Bývalý 
náměstek předsedy vlády „Doněcké lidové 
republiky“, který je odpovědný za bezpeč
nost a výkon práva. V této funkci byl odpo
vědný za separatistické „vládní“ činnosti 
tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. 
Člen správní rady a zástupce generálního 
ředitele státního podniku „United Engine 
Corporation“, člen správní rady státního 
podniku „JSC Research and Production 
Enterprise Temp“, pojmenovaného po F. 
Korotkovi. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

25.7.2014 

▼M38 

88. Alexey Alexeyevich 
GROMOV 
(Алексей Алексеевич 
ГРОМОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
31.5.1960 
Místo narození: 
Zagorsk (Sergijev 
Posad), Ruská fede
race 

Jako první náměstek personálního ředitele 
prezidentské kanceláře je odpovědný za 
udělování pokynů ruským sdělovacím 
prostředkům s cílem ovlivnit informování 
ve prospěch separatistů na Ukrajině a ve 
prospěch anexe Krymu, čímž podporoval 
destabilizaci na východě Ukrajiny a anexi 
Krymu. 

30.7.2014 

89. Oksana TCHIGRINA 
Oksana Aleksandrovna 
CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 
(Оксана Александровна 
ЧИГРИНА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
pravděpodobně 
23.7.1981 

Bývalá mluvčí tzv. „vlády“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“, která činila prohlášení 
ospravedlňující mimo jiné sestřelení ukrajin
ského vojenského letadla, držení rukojmích 
a bojové činnosti nelegálních ozbrojených 
skupin, což mělo za následek narušení 
územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty 
Ukrajiny. 
Bývalá mluvčí tiskové služby „Luhanské 
lidové republiky“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

30.7.2014 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
13.1.1954 
Místo narození: 
Dzeržinsk (Doněcká 
oblast), Ukrajina 

Bývalý poslanec tzv. „Lidové rady“ a bývalý 
předseda tzv. „Nejvyšší rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“; stál u zrodu politik 
a uspořádání nezákonného „referenda“, 
které vedly k vyhlášení tzv. „Doněcké 
lidové republiky“, což bylo porušením 
územní celistvosti, svrchovanosti a jednoty 
Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separa
tistické akce a politiky. Nadále aktivně 
podporuje separatistické akce a politiky. 
V současné době je předsedou Komunis
tické strany „Doněcké lidové republiky“. 

30.7.2014 

▼M39
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91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 
(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 
Sergiy (Serhiy) Vady
movych ABISOV 
(Сергій Вадимович 
АБІСОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.11.1967 
Místo narození: 
Simferopol, Krym, 
Ukrajina 

Přijetím funkce tzv. „ministra vnitra Repu
bliky Krym“, do níž ho jmenoval ruský 
prezident (dekret č. 301) dne 5. května 
2014, a svou činností ve funkci tzv. 
„ministra vnitra“ narušuje územní celistvost, 
svrchovanost a jednotu Ukrajiny. 
V červnu 2018 byl z funkce tzv. „ministra 
vnitra Republiky Krym“ odvolán. Poradce 
„předsedy“ Rady ministrů tzv. „Republiky 
Krym“. 

30.7.2014 

▼M39 

92. Arkady Romanovich 
ROTENBERG 
Arkadii Romanovich 
ROTENBERG 
(Аркадий Романович 
РОТЕНБЕРГ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.12.1951 
Místo narození: 
Leningrad, SSSR 
(Petrohrad, Ruská 
federace) 

Arkadij Rotenberg je přední ruský podni
katel, který má úzké osobní vazby na prezi
denta Putina. Od března roku 2014 získal 
Rotenberg nebo jeho společnosti státní 
zakázky v celkové hodnotě více než 7 
miliard USD. V roce 2015 byl Rotenberg 
uveden na prvním místě každoročního 
seznamu státních zakázek seřazených podle 
hodnoty, poté co mu byly ruskou vládou 
uděleny zakázky v hodnotě 555 miliard 
rublů. Řada z těchto zakázek byla udělena 
bez formálních soutěžních řízení. Dne 
30. ledna 2015 podepsal premiér Dmitrij 
Medveděv výnos, jímž byla Rotenbergově 
společnosti Strojgazmontaž udělena státní 
zakázka na výstavbu mostu přes Kerčský 
průliv vedoucího z Ruska do protiprávně 
anektované Autonomní republiky Krym. 

30.7.2014 

Prostřednictvím těchto zakázek má finanční 
prospěch z vazeb na ruské činitele s rozho
dovací pravomocí odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci východní Ukra
jiny. 
Je bývalým majitelem společnosti Strojgaz
montaž, jíž byla udělena státní zakázka na 
výstavbu mostu přes Kerčský průliv vedou
cího z Ruska do protiprávně anektované 
Autonomní republiky Krym, aby se tak 
upevnila její integrace do Ruské federace, 
což dále vede k narušování územní celi
stvosti Ukrajiny. Podobně získala společnost 
Strojgazmontaž v lednu roku 2017 státní 
zakázku v hodnotě 17 miliard rublů na 
výstavbu železniční tratě na mostě přes 
Kerčský průliv, což opět dále narušuje 
územní celistvost Ukrajiny. 

Je majitelem dvou společností – Mostotrest 
a Strojgazmontaž-Most, které jsou označeny 
z důvodu činností narušujících svrchovanost 
Ukrajiny (subjekt č. 43 a subjekt č. 46 
v této příloze). 

▼M38
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Za jeho úlohu při výstavbě mostu přes 
Kerčský průliv mu bylo v březnu 2020 
uděleno státní vyznamenání „Hrdina práce 
Ruské federace“. 
Je předsedou představenstva nakladatelství 
Prosveščenije, které zejména realizovalo 
projekt „Dětem Ruska: Adresa – Krym“, 
tj. veřejnou propagační kampaň, která měla 
přesvědčit krymské děti, že jsou nyní 
ruskými občany žijícími v Rusku, čímž 
podporoval politiku ruské vlády za účelem 
integrace Krymu do Ruska. 

▼M38 

93. Konstantin Valerevich 
MALOFEEV 
(Константин Вале 
рьевич МАЛОФЕЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
3.7.1974 
Místo narození: 
Puškino, Moskevská 
oblast, Ruská fede
race 

Konstantin Malofejev je úzce napojen na 
ukrajinské separatisty na východě Ukrajiny 
a na Krymu. Je bývalým zaměstnavatelem 
Aleksandra Borodaje, bývalého tzv. „před
sedy vlády“ „Doněcké lidové republiky“; 
během procesu anexe Krymu udržoval 
styky se Sergejem Aksjonovem, tzv. „před
sedou vlády“ tzv. „Republiky Krym“. Ukra
jinská vláda zahájila trestní vyšetřování 
týkající se jeho údajné materiální a finanční 
podpory separatistům. Ukrajinská vláda 
zahájila trestní vyšetřování týkající se jeho 
údajné materiální a finanční podpory sepa
ratistů. Kromě toho se několikrát veřejně 
vyjadřoval ve prospěch anexe Krymu 
a začlenění Ukrajiny do Ruska; konkrétně 
v červnu 2014 prohlásil, že „do Ruska 
nelze začlenit celou Ukrajinu. Možná 
východ (Ukrajiny)“. 
Konstantin Malofejev takto svým jednáním 
podporuje destabilizaci východní Ukrajiny. 

30.7.2014 

94. Yuriy Valentinovich 
KOVALCHUK 
(Юрий Валентинович 
КОВАЛЬЧУК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.7.1951 
Místo narození: 
Leningrad, SSSR 
(Petrohrad, Ruská 
federace) 

Jurij Kovalčuk již dlouho patří mezi osoby 
blízké prezidentu Putinovi. Je spoluzaklada
telem družstva Ozero Dača, společnosti 
sdružující vlivnou skupinu jednotlivců 
okolo prezidenta Putina. 
Má prospěch ze svých vazeb na ruské čini
tele s rozhodovací pravomocí. Je předsedou 
a největším akcionářem banky Bank 
Rossiya; v roce 2013 vlastnil podíl přibližně 
ve výši 38 %. Tato banka je považována za 
osobní banku vysoce postavených úředníků 
Ruské federace. 
Od protiprávní anexe Krymu tato banka 
otevřela pobočky na Krymu a v Sevasto
polu, čímž upevňuje jejich integraci do 
Ruské federace. Bank Rossiya je významně 
zainteresována ve skupině National Media 
Group, která ovládá televizní stanice, jež 
aktivně podporují politiky ruské vlády za 
účelem destabilizace Ukrajiny. 

30.7.2014 

▼M39
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▼M41 

95. Nikolay Terentievich 
SHAMALOV 
(Николай Терентьевич 
ШАМАЛОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
24.1.1950 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Nikolaj Šamalov již dlouho patří mezi 
osoby blízké prezidentu Putinovi. Je spolu
zakladatelem družstva Ozero Dača, společ
nosti sdružující vlivnou skupinu jednotlivců 
okolo prezidenta Putina. 
Má prospěch ze svých vazeb na ruské čini
tele s rozhodovací pravomocí. Je druhým 
největším akcionářem banky Bank Rossiya; 
v roce 2013 vlastnil podíl přibližně ve výši 
10 %. Tato banka je považována za osobní 
banku vysoce postavených úředníků Ruské 
federace. Od protiprávní anexe Krymu tato 
banka otevřela pobočky na Krymu a v Sevas
topolu, čímž upevňuje jejich integraci do 
Ruské federace. 
Bank Rossiya je významně zainteresována 
ve skupině National Media Group, která 
ovládá televizní stanice, jež aktivně podpo
rují politiky ruské vlády za účelem destabi
lizace Ukrajiny. 

30.7.2014 

▼M33 
_____ 

▼M39 

97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (také znám 
jako „Car“) 
(Владимир Петрович 
КОНОНОВ) 
Volodymyr Petrovych 
KONONOV 
(Володимир Петрович 
КОНОНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
14.10.1974 
Místo narození: 
Hirske, Luhanská 
oblast, Ukrajina 

Dne 14. srpna 2014 nahradil Igora Strel
kova/Girkina ve funkci tzv. „ministra 
obrany“ „Doněcké lidové republiky“. Od 
dubna 2014 údajně velí divizi separatistic
kých bojovníků v Doněcku a přislíbil, že 
vyřeší strategický úkol zastavit ukrajinskou 
vojenskou agresi. Kononov tudíž podpo
roval činnosti a politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 
V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra 
obrany“ odvolán. 
Vedoucí ředitelství pro sociální pomoc 
penzionovaným příslušníkům ozbrojených 
sil a výchovu k vlastenectví, které podléhá 
tzv. „nejvyššímu představiteli Doněcké 
lidové republiky“. 

12.9.2014 

▼M54 

98. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO 
(Мирослав Владими 
рович РУДЕНКО) 
Myroslav Volodymyro
vych RUDENKO 
(Мирослав Володими 
рович РУДЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
21.1.1983 
Místo narození: 
Debalcevo, Ukrajina 

Spojen s „Lidovými milicemi Donbasu“. 
Mimo jiné prohlásil, že budou pokračovat 
v boji i na zbývajícím území země. 
Ruděnko tudíž podporuje činnosti a politiky 
narušující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Poslanec tzv. 
„Lidové rady Doněcké lidové republiky“, 
Výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M21 
_____ 

▼M39 

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

Pohlaví: mužské 
Možné datum naro
zení: 27.12.1977 
Místo narození: Tira
spol, Moldavská 
republika 

Bývalý „ministr státní bezpečnosti“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Má vazby na 
Vladimira Anťufejeva, který byl odpovědný 
za separatistické „vládní“ aktivity tzv. 
„vlády Doněcké lidové republiky“. Podpo
ruje tudíž činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Nadále aktivně podporuje separa
tistické akce nebo politiky. Výkonný ředitel 
a předseda rady velitelů „Svazu donbaských 
dobrovolníků“. 

12.9.2014 

101. Oleg Vladimirovich 
BEREZA 
(Олег Владимирович 
Берëза) 

Pohlaví: mužské 
Datum narození: 
1.3.1977 
Místo narození: 
Frunze, Slobodzejská 
oblast, Moldavská 
republika 

Bývalý tzv. „ministr vnitra“ „Doněcké 
lidové republiky“. Má vazby na Vladimira 
Anťufejeva, který byl odpovědný za separa
tistické „vládní“ aktivity tzv. „vlády 
Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
tudíž činnosti a politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

12.9.2014 

▼M38 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN 
(Андрей Николаевич 
РОДКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
23.9.1976 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Bývalý zástupce tzv. „Doněcké lidové repu
bliky“ působící v Moskvě. Ve svých prohlá 
šeních hovořil mimo jiné o tom, že milice 
jsou připraveny na vedení partyzánské války 
a že se zmocnily zbraňových systémů ukra
jinských ozbrojených sil. Podporuje tudíž 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Jeden z vedoucích představitelů „Svazu 
doněckých dobrovolníků“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

12.9.2014 

103. Aleksandr Akimovich 
KARAMAN 
(Александр Акимович 
КАРАМАН) 
Alexandru CARAMAN 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
26.7.1956 
Místo narození: 
Cioburciu, Slobod
zejská oblast, 
Moldavská republika 

Bývalý tzv. „místopředseda vlády pro soci
ální věci“ „Doněcké lidové republiky“. Má 
vazby na Vladimira Anťufejeva, který byl 
odpovědný za separatistické „vládní“ akti
vity tzv. „vlády Doněcké lidové republiky“. 
Podporuje tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. Chráněnec ruského bývalého 
místopředsedy vlády Dmitrije Rogozina. 
Bývalý vedoucí Úřadu Rady ministrů 
„Doněcké lidové republiky“. 

12.9.2014 

▼M38
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Do března 2017 působil jako tzv. „zplno
mocněný zástupce prezidenta“ tzv. „Podněs
terské moldavské republiky“ v Ruské fede
raci. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

104. Georgiy L’vovich 
MURADOV 
(Георгий Львович 
МУРАДОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
19.11.1954 
Místo narození: 
Kochmes, Komijská 
ASSR (nyní Ruská 
federace) 

„Místopředseda vlády“ Krymu a zplnomoc
něný zástupce Krymu odpovědný prezidentu 
Putinovi. Od začátku protiprávní anexe hrál 
Muradov významnou úlohu při upevňování 
ruské institucionální kontroly nad Krymem. 
Podporuje tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. 

12.9.2014 

105. Mikhail Sergeyevich 
SHEREMET 
(Михаил Сергеевич 
ШЕРЕМЕТ) 
Mykhaylo Serhiyovych 
SHEREMET 
(Михайло Сергійович 
ШЕРЕМЕТ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
23.5.1971 
Místo narození: 
Džankoj, Ukrajina 

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně 
anektovanou Autonomní republiku Krym. 
Bývalý tzv. „první místopředseda vlády“ 
Krymu. Šeremet hrál klíčovou úlohu při 
organizaci a provedení referenda o sjedno
cení s Ruskem, které na Krymu proběhlo 
dne 16. března. V době konání referenda 
Šeremet údajně velel promoskevským 
„silám domobrany“ na Krymu. Podporuje 
tudíž činnosti a politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 
Dne 18. září 2016 zvolen poslancem Dumy 
za protiprávně anektovaný Krymský 
poloostrov. 

12.9.2014 

106. Yuri Leonidovich 
VOROBIOV 
(Юрий Леонидович 
ВОРОБЬЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.2.1948 
Místo narození: Kras
nojarsk, Ruská fede
race 

Místopředseda Rady federace Ruské fede
race. Dne 1. března 2014 Vorobjov na zase
dání Rady federace veřejně podpořil rozmís
tění ruských sil na Ukrajině. Následně 
hlasoval pro přijetí souvisejícího výnosu. 

12.9.2014 

107. Vladimir Volfovich 
ZHIRINOVSKY 
(Владимир Вольфович 
ЖИРИНОВСКИ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.4.1946 
Místo narození: 
Alma-Ata, Kazašská 
SSR (nyní Kazach
stán) 

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně- 
demokratické strany Ruska (LDPR). 
Aktivně podporoval použití ruských ozbro
jených sil na Ukrajině a anexi Krymu. 
Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. 
Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal 
dohodu s tzv. „Doněckou lidovou repu
blikou“. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M54 

108. Vladimir Abdualiyevich 
VASILYEV 
(Владимир Абду 
алиевич ВАСИЛЬЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
11.8.1949 
Místo narození: Klin, 
Moskevská oblast, 
Ruská federace 

Bývalý místopředseda Státní dumy. Dne 
20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí ‚Republiky 
Krym‘ do Ruské federace a vytvoření 
nových federálních subjektů – v rámci 
Ruské federace – ‚Republiky Krym‘ 
a města Sevastopolu s federálním statusem“. 
Bývalý nejvyšší představitel Dagestánské 
republiky. Bývalý poradce prezidenta 
Ruské federace. 
Poslanec Státní dumy a předseda frakce 
Jednotné Rusko ve Státní dumě. 

12.9.2014 

▼M39 

109. Viktor Petrovich 
VODOLATSKY 
(Виктор Петрович 
ВОДОЛАЦКИЙ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
19.8.1957 
Místo narození: 
Stefanidin Dar, 
Rostovská oblast, 
Ruská federace 

Bývalý předseda („ataman“) Svazu ruských 
a zahraničních kozáckých sil. Poslanec 
Státní dumy. První místopředseda Výboru 
Stání dumy pro záležitosti Společenství 
nezávislých států (SNS), euroasijskou inte
graci a vztahy s krajany. 
Podpořil anexi Krymu a přiznal, že ruští 
kozáci se aktivně účastní ukrajinského 
konfliktu na straně separatistů podporova
ných Moskvou. Dne 20. března 2014 
hlasoval pro návrh federálního ústavního 
zákona „o přijetí Republiky Krym do 
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace – 
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“. 

12.9.2014 

▼M38 

110. Leonid Ivanovich 
KALASHNIKOV 
(Леонид Иванович 
КАЛАШНИКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
6.8.1960 
Místo narození: 
Stěpnoj Dvorec, 
Ruská federace 

Bývalý první místopředseda Výboru Státní 
dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 
2014 hlasoval pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do 
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace – 
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“. 
V současné době předseda Výboru ruské 
Státní dumy pro záležitosti Společenství 
nezávislých států (SNS), euroasijskou inte
graci a vztahy s krajany. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M42 

111. Vladimir Stepanovich 
NIKITIN 
(Владимир Степанович 
НИКИТИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
5.4.1948 
Místo narození: 
Opočka, Ruská fede
race 

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první 
místopředseda Výboru Státní dumy pro 
vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou inte
graci a kontakt s krajany. Dne 
20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí ‚Republiky 
Krym‘ do Ruské federace a vytvoření 
nových federálních subjektů v rámci Ruské 
federace – ‚Republiky Krym‘ a města 
Sevastopolu s federálním statusem“. 
Člen prezídia ústředního výboru Komunis
tické strany Ruské federace. 
Vůdce celoruského veřejného hnutí „Ruská 
svornost“, které usiluje o vytvoření jednotné 
ruské civilizace a o posílení postavení 
Ruska v rámci bývalého sovětského 
prostoru a SNS. 

12.9.2014 

▼M38 

112. Oleg Vladimirovich 
LEBEDEV 
(Олег Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
21.3.1964 
Místo narození: 
Rudny, Kostanajská 
oblast, Kazašská SSR 
(nyní Kazachstán) 

Bývalý poslanec Státní dumy a bývalý první 
místopředseda Výboru Státní dumy pro 
vztahy se zeměmi SNS, euroasijskou inte
graci a kontakt s krajany. Dne 20. března 
2014 hlasoval pro přijetí návrhu federálního 
ústavního zákona „o přijetí Republiky Krym 
do Ruské federace a vytvoření nových fede
rálních subjektů v rámci Ruské federace – 
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
politiky. 

12.9.2014 

113. Ivan Ivanovich 
MELNIKOV 
(Иван Иванович 
МЕЛЬНИКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.8.1950 
Místo narození: 
Bogorodick, Ruská 
federace 

První místopředseda Státní dumy. Dne 
20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky 
Krym do Ruské federace a vytvoření 
nových federálních subjektů v rámci Ruské 
federace – Republiky Krym a města Sevas
topol s federálním statusem“. 

12.9.2014 

▼M54 

114. Igor Vladimirovich 
LEBEDEV 
(Игорь Владимирович 
ЛЕБЕДЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.9.1972 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý místo
předseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 
hlasoval pro návrh federálního ústavního 
zákona „o přijetí ‚Republiky Krym‘ do 
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů – v rámci Ruské federace – 
‚Republiky Krym‘ a města Sevastopolu 
s federálním statusem“. 

12.9.2014 

▼M38
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115. Nikolai Vladimirovich 
LEVICHEV 
(Николай Владими 
рович ЛЕВИЧЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
28.5.1953 
Místo narození: 
Puškin, Ruská fede
race 

Bývalý poslanec Státní dumy. Bývalý místo
předseda Státní dumy. Dne 20. března 2014 
hlasoval pro návrh federálního ústavního 
zákona „o přijetí Republiky Krym do 
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace – 
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“. 
V současné době člen ústřední volební 
komise. 

12.9.2014 

116. Svetlana Sergeevna 
ZHUROVA 
(Светлана Сергеевна 
ЖУРОВА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
7.1.1972 
Místo narození: 
Pavlovo na Něvě, 
Ruská federace 

První místopředsedkyně Výboru Státní 
dumy pro zahraniční věci. Dne 20. března 
2014 hlasovala pro návrh federálního ústav
ního zákona „o přijetí Republiky Krym do 
Ruské federace a vytvoření nových federál
ních subjektů v rámci Ruské federace – 
Republiky Krym a města Sevastopol s fede
rálním statusem“. 

12.9.2014 

117. Aleksey Vasilevich 
NAUMETS 
(Алексей Васильевич 
HAУМЕЦ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
11.2.1968 

Generálmajor ruské armády. Bývalý velitel 
76. výsadkářské divize, která se podílela na 
ruské vojenské přítomnosti na území Ukra
jiny, zejména během protiprávní anexe 
Krymu. Od roku 2018 je zástupcem náčel
níka štábu výsadkářské divize. 

12.9.2014 

118. Sergey Viktorovich 
CHEMEZOV 
(Сергей Викторович 
ЧЕМЕЗОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
20.8.1952 
Místo narození: 
Čeremchovo, Irkutská 
oblast, Ruská fede
race 

Sergej Čemezov je znám jako jeden z blíz
kých spolupracovníků prezidenta Putina 
(oba působili v Drážďanech jako důstojníci 
KGB) a je členem nejvyšší rady strany 
Jednotné Rusko. Má prospěch ze svých 
vazeb na ruského prezidenta tím, že získává 
vysoké pozice ve státem kontrolovaných 
firmách. Je předsedou koncernu Rostec, 
největší ruské státem kontrolované obranné 
a průmyslové korporace. Dceřiná společnost 
koncernu Rostec, Technopromexport, na 
základě rozhodnutí ruské vlády plánuje 
vybudování energetických zařízení na 
Krymu, čímž by se podpořila jeho integrace 
do Ruské federace. 
Dále také společnost Rosoboronexport, 
dceřiná společnost koncernu Rostec, podpo
ruje integraci krymských společností působí
cích v oblasti obrany do ruského obranného 
průmyslu, čímž se konsoliduje protiprávní 
anexe Krymu do Ruské federace. 

12.9.2014 

▼M38
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▼M54 

119. Alexander Mikhailovich 
BABAKOV 
(Aлександр Михай 
лович БАБАКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
8.2.1963 
Místo narození: 
Kišiněv, Moldavská 
SSR (nyní Moldavská 
republika) 

Bývalý člen Rady federace Ruské federace. 
Člen Výboru pro zahraniční věci. Je 
předním členem strany Jednotné Rusko 
a podnikatelem s významnými investicemi 
na Ukrajině a na Krymu. 

Dne 20. března 2014 hlasoval pro návrh 
federálního ústavního zákona „o přijetí 
‚Republiky Krym‘ do Ruské federace 
a vytvoření nových federálních 
subjektů – v rámci Ruské federace – ‚Repu
bliky Krym‘ a města Sevastopolu s fede
rálním statusem“. 

Po sloučení politických stran „Spravedlivé 
Rusko“, „Za pravdu“ a „Ruští patrioti“ se 
Babakov stal tajemníkem předsednictva 
ústřední rady subjektu vzniklého uvedeným 
sloučením. 

Poslanec Státní dumy, člen komisí pro ener
getiku, podporu malých a středních 
podniků, záležitosti Společenství nezávis
lých států (SNS), euroasijskou integraci 
a podporu krajanů. 

12.9.2014 

▼M41 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
29.9.1982 nebo 
23.9.1982 

Jako bývalý tzv. „vedoucí Ústřední volební 
komise v Luhansku“ nesl odpovědnost za 
organizaci tzv. „voleb“ konaných 2. listo
padu 2014 v „Luhanské lidové republice“. 
Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými 
právními předpisy, a tudíž nezákonné. 
V době mezi říjnem 2015 a prosincem 
2017 působil jako tzv. „ministr spravedl
nosti“ „Luhanské lidové republiky“. 

Vzhledem k tomu, že uvedené funkce přijal 
a vykonával a organizoval nezákonné 
„volby“, aktivně podpořil činnosti a politiky, 
jež narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, a situace na Ukra
jině se dále destabilizovala. 

Zapsán jako notář ve městě Luhansk. 

Ve spolupráci se separatistickými orgány 
nadále podporuje a legitimizuje separatis
tické politiky. 

29.11.2014 

▼M38
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▼M54 

121. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV (také znám 
jako Oleh AKIMOV) 
(Олег Константинович 
АКИМОВ) 
Oleh Kostiantynovych 
AKIMOV 
(Олег Костянтинович 
АКIМОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.9.1981 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

Zástupce „Luhanského hospodářského 
svazu“ v „Národní radě“ „Luhanské lidové 
republiky“. Kandidoval v tzv. „volbách“ 
konaných dne 2. listopadu 2014 na funkci 
tzv. „hlavy“ „Luhanské lidové republiky“. 
Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými 
právními předpisy, a tudíž nezákonné. 
Bývalý „vůdce“ tzv. „Odborové federace“. 
Poslanec tzv. „Lidové rady Luhanské lidové 
republiky“. Stávající předseda správní rady 
meziregionální veřejné organizace „Svaz 
Luhanských komunit“ a zástupce výboru 
pro integraci „Rusko-Donbas“. 

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával a že se nezákonných „voleb“ 
jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně 
podpořil činnosti a politiky, jež narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále 
destabilizovala. 

Aktivně podporuje činnosti a politiky naru 
šující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

29.11.2014 

▼M39 

122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN (také 
známa jako Larysa 
AYRAPETYAN, Larisa 
AIRAPETYAN nebo 
Larysa AIRAPETYAN) 
(roz. ZHILKO) 
(Лариса Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) (roz. 
ЖИЛКО) 
(Лариса Леонідівна 
АЙРАПЕТЯН) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
21.2.1970 
Místo narození: 
možná Antracyt, 
Luhanská oblast, 
Ukrajina 

Bývalá tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Kandidovala 
v tzv. „volbách“ konaných dne 2. listopadu 
2014 na funkci „nejvyšší představitelky“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. 

Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajinskými 
právními předpisy a jako takové jsou nezá
konné. 

Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci 
přijala a vykonávala a oficiálně kandidovala 
v nezákonných „volbách“, aktivně podporo
vala činnosti a politiky, jež narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny, což přispívá k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

29.11.2014 

▼M38
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123. Yuriy Viktorovich 
SIVOKONENKO (také 
znám jako Yuriy SIVO
KONENKO, Yury 
SIVOKONENKO, Yury 
SYVOKONENKO) 
(Юрий Викторович 
СИВОКОНЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.8.1957 
Místo narození: 
Stalino (nyní 
Doněck), Ukrajina 

Poslanec „Parlamentu“ tzv. Doněcké lidové 
republiky a předseda veřejného sdružení 
Svaz veteránů jednotek „Donbass Berkut“ 
a člen veřejného hnutí „Svobodný Donbas“. 
Kandidoval v tzv. „volbách“ konaných dne 
2. listopadu 2014 na funkci nejvyššího před
stavitele tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými 
právními předpisy, a tudíž nezákonné. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával a že se nezákonných „voleb“ 
jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně 
podpořil činnosti a politiky, jež narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále 
destabilizovala. 

29.11.2014 

124. Aleksandr Igorevich 
KOFMAN (také znám 
jako Oleksandr 
KOFMAN) 
(Александр Игоревич 
КОФМАН) 
(Олександр Ігорович 
КОФМАН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.8.1977 
Místo narození: 
Makijivka (Doněcká 
oblast), Ukrajina 

Bývalý tzv. „ministr zahraničních věcí“ 
a tzv. „první místopředseda“ „parlamentu“ 
„Doněcké lidové republiky“. Kandidoval 
v nezákonných „volbách“ konaných dne 
2. listopadu 2014 na funkci tzv. „nejvyššího 
představitele“ „Doněcké lidové republiky“. 
Tyto „volby“ byly v rozporu s ukrajinskými 
právními předpisy, a tudíž nezákonné. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával a že se nezákonných „voleb“ 
jako kandidát oficiálně zúčastnil, aktivně 
podpořil činnosti a politiky, jež narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále 
destabilizovala. Nadále aktivně podporuje 
separatistické akce nebo politiky. 
Od června 2019 předseda tzv. „Veřejné 
komory Doněcké lidové republiky“. 

29.11.2014 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
23.2.1969 
Místo narození: obec 
Bělozeroje, Romoda
novský okres, SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Bývalý tzv. první místopředseda vlády 
a bývalý „generální prokurátor“ „Doněcké 
lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 
V současné době je poradcem ředitele 
moskevské pobočky Vyšetřovací komise 
Ruské federace (GSU SK). 

29.11.2014 

▼M38
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▼M36 

126. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV 
Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV 
(Дмитрий Алексан 
дрович СЕМЕНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
1.6.1977 
Místo narození: 
Ruská federace 

Bývalý „místopředseda vlády pro finance“ 
tzv. Luhanské lidové republiky. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispí
vající k další destabilizaci Ukrajiny. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
struktury Luhanské lidové republiky. 

29.11.2014 

▼M38 

127. Oleg Evgenevich 
BUGROV 
(Олег Евгеньевич 
БУГРОВ) 
Oleh Yevhenovych 
BUHROV 
(Олег Євгенович 
БУГРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
29.8.1969 nebo 1973 
Místo narození: 
Sverdlovsk, Luhansk, 
Ukrajina 

Bývalý „ministr obrany“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 

29.11.2014 

128. Lesya Mikhaylovna 
LAPTEVA 
(Леся Михайловна 
ЛАПТЕВА) 
Lesya Mykhaylivna 
LAPTIEVA 
(Леся Михайлівна 
ЛАПТЄВА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
11.3.1976 
Místo narození: 
Džambul/Taraz 
(Kazachstán) 

Bývalá „ministryně pro školství, vědu, 
kulturu a náboženství“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci 
přijala a vykonávala, aktivně podpořila 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny. 

29.11.2014 

129. Yevgeniy Eduardovich 
MIKHAYLOV (také 
znám jako Yevhen 
Eduardovych 
MYCHAYLOV) 
(Евгений Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 
(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
17.3.1963 
Místo narození: 
Archangelsk, Ruská 
federace 

Bývalý tzv. „ministr Rady ministrů“ 
(vedoucí úřadu pro vládní záležitosti) 
„Doněcké lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 
Nadále aktivně podporuje separatistické 
akce nebo politiky. 

29.11.2014 

▼M38
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▼M42 

130. Ihor Vladymyrovych 
KOSTENOK (také znám 
jako Igor Vladimirovich 
KOSTENOK) 
(Игорь Владимирович 
КОСТЕНОК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.3.1961 
Místo narození: 
Vodjanske, Dobro
pilský okres, Doněcká 
oblast, Ukrajina 
Водянское, Добро 
польский район 
Донецкой области, 
Украина 

Bývalý tzv. „ministr školství“ „Doněcké 
lidové republiky“. 
Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, 
aktivně podporoval činnosti a politiky, jež 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval 
k další destabilizaci situace na Ukrajině. 
V současnosti je zaměstnán v Doněcké 
akademii managementu a státní služby, 
která podléhá tzv. „nejvyššímu představiteli 
Doněcké lidové republiky“. 
Od září 2018 je profesorem na katedře státní 
a místní správy na Federální státní vysoko 
školské vzdělávací instituci „Ruská ekono
mická univerzita G. V. Plechanova“, finan
cované ze státního rozpočtu. 

29.11.2014 

▼M54 

131. Yevgeniy Vyacheslavo
vich ORLOV (také znám 
jako Yevhen Vyachesla
vovych ORLOV) 
(Евгений Вячеславович 
ОРЛОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10.5.1980 nebo 
21.10.1983 
Místo narození: 
Snižne, Doněcká 
oblast, Ukrajina 
г. Снежное, 
Донецкой области, 
Украина 

Bývalý člen „Národní rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Bývalý předseda veřej
ného hnutí „Svobodný Donbas“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 
Bývalý místopředseda výboru Národního 
shromáždění „Doněcké lidové republiky“ 
pro průmysl a obchod. 

29.11.2014 

▼M39 

132. Vladyslav Mykolayo
vych DEYNEGO (také 
znám jako Vladislav 
Nikolayevich 
DEYNEGO) 
(Владислав Мико 
лайович ДЕЙНЕГО) 
(Владислав Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
12.3.1964 
Místo narození: 
Romny, Sumská 
oblast, Ukrajina 
Ромны, Сумская 
область, Украина 
nebo možná obec 
Gornjatskyj, Pere
valský rajón, 
Luhanská oblast, 
Ukrajina. 

Bývalý „místopředseda“ „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 
V současné době působí jako tzv. „ministr 
zahraničních věcí“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. 

29.11.2014 

▼M18 
_____ 

▼M38
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▼M38 

134. Alexey Yurevich 
MILCHAKOV (také 
znám jako Fritz, Srb) 
(Алексей Юрьевич 
Mильчаков) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.4. 1991 
Místo narození: 
Petrohrad, Ruská 
federace 

Velitel jednotky „Rusič“, což je ozbrojená 
separatistická skupina účastnící se bojů na 
východní Ukrajině. 
V této funkci aktivně podporuje činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 

16.2.2015 

▼M21 
_____ 

▼M25 
_____ 

▼M54 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN 
(Эдуард Алексан 
дрович БАСУРИН) 
Eduard Oleksandrovych 
BASURIN 
(Едуард Олександрович 
БАСУРIН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.6.1966 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

Mluvčí a „zástupce velitele“ „Lidových 
milicí“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 
Zástupce velitele a oficiální představitel 
„Lidových milicí Doněcké lidové repu
bliky“. 

16.2.2015 

▼M42 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN 
(Александр Васильевич 
ШУБИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
20.5.1972 nebo 
30.5.1972 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

Bývalý tzv. „ministr spravedlnosti“ nezá
konné tzv. „Luhanské lidové republiky“. 
Bývalý předseda „ústřední volební komise“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. 
Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, 
aktivně podporoval činnosti a politiky, jež 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, čímž přispíval 
k další destabilizaci situace na Ukrajině. 
V červnu 2018 byl z funkce předsedy 
„ústřední volební komise“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“ odvolán. 
Notář registrovaný v Luhansku. 
Nadále podporuje a legitimizuje separatis
tické politiky. 

16.2.2015 

▼B
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▼M25 
_____ 

▼M54 

140. Sergey Yurevich 
KUZOVLEV (také znám 
jako IGNATOV, 
TAMBOV) 
(КУЗОВЛЕВ Сергей 
Юрьевич (také znám 
jako Сергей; 
ИГНАТОВ, ТAMБOB)) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.1.1967 
Místo narození: 
Mičurinsk, 
Tambovská oblast, 
Ruská federace 
Мичуринск, 
Тамбовская область, 
Российская Феде 
рaция 

Bývalý tzv. vrchní velitel lidových milicí 
„Luhanské lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 
Bývalý velitel 8. armády ruských ozbroje
ných sil. Náčelník štábu a první zástupce 
velitele ruského Jižního vojenského okruhu. 

16.2.2015 

▼M39 

141. Ekaterina Vladimirovna 
GOGIASHVILI (roz. 
FILIPPOVA) 
(Екатерина Владими 
ровна ГОГИАШВИЛИ 
– roz. ФИЛИППОВА) 
Kateryna Volodymy
rivna GOGIASHVILI 
(roz. FILIPPOVA) 
(Катерина Володимир 
івна ГОГIАШВIЛI – 
roz. ФІЛІППОВА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
20.1.1988 
Místo narození: Kras
noarmijsk (nyní 
Pokrovsk), Doněcká 
oblast, Ukrajina 

Bývalá tzv. „ministryně spravedlnosti“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci 
přijala a vykonávala, aktivně podpořila 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
což přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 
Bývalá ředitelka odboru pro organizaci 
práce tzv. „Rady ministrů Doněcké lidové 
republiky“. Zástupkyně vedoucího kanceláře 
tzv. „Ombudsmana Doněcké lidové repu
bliky“. 

16.2.2015 

▼M38 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.5.1971 
Místo narození: 
Něvinnomyssk, 
Stavropolský kraj, 
Ruská federace 
Невинномысск, 
Ставропольский 
край, Российская 
Федерaция 

Bývalý tzv. „ministr pro finance a daně“ 
„Doněcké lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 
V září 2018 byl z funkce tzv. „ministra pro 
finance a daně“ odvolán. Nadále aktivně 
podporuje separatistické akce nebo politiky. 

16.2.2015 

▼B
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143. Evgeny Vladimirovich 
MANUYLOV 
(Евгений Владими 
рович МАНУЙЛОВ) 
Yevhen Volodymyro
vych MANUYLOV 
(Євген Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
5.1.1967 
Místo narození: Bara
nikovka, Bilovodský 
okres, Luhanská 
oblast, Ukrajina 
с. Бараниковка 
Беловодского 
района Луганской 
области, Украина 

Tzv. „ministr financí“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 

16.2.2015 

144. Viktor Vyacheslavovich 
YATSENKO 
(Виктор Вячеславович 
ЯЦЕНКО) 
Viktor Viacheslavovych 
YATSENKO 
(Віктор В'ячеславович 
ЯЦЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
22.4.1985 
Místo narození: 
Cherson, Ukrajina 

Bývalý tzv. „ministr komunikací“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“ (do října 2019). 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 

16.2.2015 

145. Olga Igorevna BESE
DINA 
(Ольга Игоревна 
БЕСЕДИНА) 
Olha Ihorivna BESE
DINA 
(Ольга Ігорівна 
БЕСЕДІНА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
10.12.1976 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

Bývalá tzv. „ministryně pro hospodářský 
rozvoj a obchod“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci 
přijala a vykonávala, aktivně podpořila 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a přispívající k další destabilizaci Ukrajiny. 
Bývalá vedoucí zahraničně ekonomického 
odboru úřadu předsedy „Luhanské správy“. 

16.2.2015 

▼M39 

146. Zaur Raufovich ISMA
ILOV 
(Заур Рауфович 
ИСМАИЛОВ) 
Zaur Raufovych 
ISMAYILOV 
(Заур Рауфович 
ІСМАЇЛОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.7.1978 (nebo 
23.3.1975) 
Místo narození: 
Krasny Luč, Voroši
lovgrad, Luhanská 
oblast, Ukrajina 

Bývalý „generální prokurátor“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“ (do října 
2017). V současné době tzv. „ministr spra
vedlnosti“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. 
Vzhledem k tomu, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně podpořil činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 

16.2.2015 

▼M38
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147. Anatoly Ivanovich 
ANTONOV 
(Анатолий Иванович 
АНТОНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.5.1955 
Místo narození: 
Omsk, Ruská fede
race 

Jako bývalý náměstek ministra obrany 
podporoval rozmisťování ruských jednotek 
na Ukrajině. 
Podle stávající struktury ruského minister
stva obrany se v této funkci podílel na 
vytváření a provádění politiky ruské vlády. 
Tyto politiky ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Od 28. prosince 2016 byl náměstkem 
ministra zahraničních věcí. 
Nyní zastává pozici velvyslance v diploma
tickém sboru Ruské federace. 

16.2.2015 

148. Arkady Viktorovich 
BAKHIN 
(Аркадий Викторович 
БАХИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
8.5.1956 
Místo narození: 
Kaunas, Litva 

Bývalý první náměstek ministra obrany (do 
17. listopadu 2015); v této funkci se podílel 
na podpoře rozmisťování ruských jednotek 
na Ukrajině. 
Podle stávající struktury ruského minister
stva obrany se v této funkci podílí na vytvá 
ření a provádění politiky ruské vlády. Tyto 
politiky ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 
V současné době zaměstnáván v agentuře 
Rosatom. 

16.2.2015 

▼M54 

149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV 
(Андрей Валерьевич 
КАРТAПOЛOВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
9.11.1963 
Místo narození: 
bývalá Německá 
demokratická repub
lika 

Bývalý velitel Západního vojenského 
okruhu. Bývalý ředitel hlavního útvaru 
operací a zástupce náčelníka generálního 
štábu ozbrojených sil Ruské federace. 
Aktivně se podílí na přípravě a provádění 
vojenské kampaně ruských sil na Ukrajině. 
V souladu s uvedenými činnostmi generál
ního štábu se operačním velením ozbroje
ných sil aktivně podílel na vytváření 
a provádění politiky ruské vlády, která ohro 
žuje územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 
Bývalý náměstek ministra obrany. 
Od 19. září 2021 poslanec Státní dumy. 

16.2.2015 

▼M32 
_____ 

▼M38 

151. Valery Fedorovich 
RASHKIN 
(Валерий Фëдoрoвич 
РАШКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
14.3.1955 
Místo narození: 
Žilino, Kalinin
gradská oblast, Ruská 
federace 

První místopředseda výboru Státní dumy pro 
etnické otázky. 

16.2.2015 

▼M38
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Je zakladatelem občanského hnutí „Krasnaja 
Moskva – Red Moscow Patriotic Front 
Aid“, která organizovala veřejné demon
strace na podporu separatistů, čímž podpo 
řila politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Dne 
20. března 2014 hlasoval pro návrh federál
ního ústavního zákona „o přijetí Republiky 
Krym do Ruské federace a vytvoření 
nových federálních subjektů v rámci Ruské 
federace – Republiky Krym a města Sevas
topol s federálním statusem“. 

▼M54 

152. Ruslan Ismailovich 
BALBEK 
(Руслан Исмаилович 
БАЛЬБЕК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
28.8.1977 
Místo narození: 
Bekabad, Uzbekis
tánská SSR (nyní 
Uzbekistán) 

Bývalý poslanec Státní dumy zvolený za 
protiprávně anektovanou Autonomní repu
bliku Krym. 
Bývalý místopředseda Výboru Státní dumy 
pro etnické otázky. 
Ruslan Balbek byl v roce 2014 jmenován 
místopředsedou Rady ministrů tzv. „Repu
bliky Krym“ a v této funkci usiloval o začle
nění protiprávně anektovaného Krymského 
poloostrova do Ruské federace, za což mu 
byla udělena medaile „za obranu Republiky 
Krym“. Podpořil anexi Krymu ve veřejných 
prohlášeních, mimo jiné na svém profilu 
internetové stránky (krymské pobočky) 
Jednotné Rusko a v článku zveřejněném 
dne 3. července 2016 na internetové stránce 
NTV. 

9.11.2016 

▼M39 

153. Konstantin Mikhailovich 
BAKHAREV 
(Константин Михай 
лович БАХАРЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
20.10.1972 
Místo narození: 
Simferopol, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

Poslanec Státní dumy, zvolen za protiprávně 
anektovanou Autonomní republiku Krym. 
Místopředseda Výboru Státní dumy pro 
finanční trhy. 
Konstantin Bacharev byl v březnu 2014 
jmenován místopředsedou Státní rady tzv. 
„Republiky Krym“ a v srpnu 2014 prvním 
místopředsedou tohoto orgánu. Přiznal, že 
byl osobně zapojen do událostí v roce 
2014, které vedly k protiprávní anexi 
Krymu a Sevastopolu, již veřejně podpořil, 
mimo jiné v rozhovoru zveřejněném 
22. března 2016 na internetových stránkách 
gazetakrimea.ru a 23. srpna 2016 na inter
netových stránkách c-pravda.ru. „Orgány“ 
„Republiky Krym“ mu byl propůjčen řád 
„za oddanost službě“. 

9.11.2016 

▼M38



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 55 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

▼M54 

154. Dmitry Anatolievich 
BELIK 
(Дмитрий Анатольевич 
БЕЛИК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
17.10.1969 
Místo narození: 
Kular, Usť-Janský 
okres, Jakutská ASSR 
(nyní Ruská federace) 

Poslanec Státní dumy zvolený za proti
právně anektované město Sevastopol. 

Člen Výboru Státní dumy pro mezinárodní 
záležitosti. 

Jakožto člen městské správy Sevastopolu 
v únoru a březnu roku 2014 podporoval 
činnost tzv. „lidového starosty“ Alexeje 
Čalého. Veřejně přiznal, že byl zapojen do 
událostí v roce 2014, které vedly k proti
právní anexi Krymu a Sevastopolu, již 
veřejně obhajoval, mimo jiné na svých 
osobních internetových stránkách a v rozho
voru zveřejněném 21. února 2016 na inter
netových stránkách nation-news.ru. 

Za zapojení do procesu anexe mu byl 
propůjčen ruský státní řád „Za zásluhy 
o vlast“ 2. stupně. 

9.11.2016 

155. Andrei Dmitrievich 
KOZENKO 
(Андрей Дмитриевич 
КОЗЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
3.8.1981 
Místo narození: 
Simferopol, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

Bývalý poslanec Státní dumy zvolený za 
protiprávně anektovanou Autonomní repu
bliku Krym. 

Bývalý člen Výboru Státní dumy pro 
finanční trhy. 

Andrej Kozenko byl v březnu roku 2014 
jmenován místopředsedou Státní rady tzv. 
„Republiky Krym“. Veřejně přiznal, že byl 
zapojen do událostí v roce 2014, které vedly 
k protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu, 
již veřejně hájil, mimo jiné v rozhovoru 
zveřejněném dne 12. března 2016 na inter
netové stránce gazetacrimea.ru. Za zapojení 
do procesu anexe mu byla místními 
„orgány“ udělena medaile „za obranu Repu
bliky Krym“. 

9.11.2016 

156. Svetlana Borisovna 
SAVCHENKO 
(Светлана Борисовна 
САВЧЕНКО) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
24.6.1965 
Místo narození: Belo
gorsk, Ukrajinská 
SSR (nyní Ukrajina) 

Bývalá poslankyně Státní dumy zvolená za 
protiprávně anektovanou Autonomní repu
bliku Krym. 

Bývalá členka Výboru Státní dumy pro 
kulturu. 

9.11.2016 

▼M38
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Od roku 2012 je členkou Nejvyšší rady 
Autonomní republiky Krym a od března 
roku 2014 podporuje začlenění protiprávně 
anektovaného Krymu a Sevastopolu do 
Ruské federace. Světlana Savčenková byla 
v září 2014 zvolena do Státní rady tzv. 
„Republiky Krym“. Při mnoha příležitostech 
ve veřejných prohlášeních, mimo jiné 
v rozhovorech zveřejněných ve dnech 
2. dubna 2016 a 20. srpna 2016 na inter
netové stránce c-pravda.ru, hájila protiprávní 
anexi Krymu a Sevastopolu. V roce 2014 jí 
byl „orgány“ „Republiky Krym“ propůjčen 
ruský státní řád 2. stupně „za služby vlasti“ 
a v roce 2015 řád „za oddanost službě“. 

157. Pavel Valentinovich 
SHPEROV 
(Павел Валентинович 
ШПЕРОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
4.7.1971 
Místo narození: 
Simferopol, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

Bývalý poslanec Státní dumy zvolený za 
protiprávně anektovanou Autonomní repu
bliku Krym. 

Bývalý člen Výboru Stání dumy pro záleži
tosti Společenství nezávislých států (SNS), 
euroasijskou integraci a vztahy s krajany. 

Pavel Šperov byl v září roku 2014 zvolen 
do Státní rady tzv. „Republiky Krym“. 

Veřejně přiznal, mimo jiné v rozhovoru 
zveřejněném dne 3. září 2016 na internetové 
stránce ldpr-rk.ru, svou úlohu v událostech 
v roce 2014, které vedly k protiprávní anexi 
Krymu a Sevastopolu, a zejména svou 
úlohu při pořádání nezákonného referenda 
o protiprávní anexi tohoto poloostrova. 

9.11.2016 

▼M42 

158. Andrey Vladimirovich 
CHEREZOV (TCHE
RESOW) 
ЧЕРЕЗОВ, Андрей 
Владимирович 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
12.10.1967 
Místo narození: 
Salair, Kemerovská 
oblast, Ruská fede
race 

Bývalý náměstek ministra energetiky Ruské 
federace. 

Je zčásti odpovědný za rozhodnutí o přesu
nutí plynových turbín, které dodala společ
nost Siemens Gas Turbine Technologies 
OOO společnosti OAO VO Technopromex
port a které mají být instalovány na Krymu. 
Toto rozhodnutí přispívá k zajištění nezávis
lých dodávek energie pro Krym a Sevastopol 
jakožto prostředku na podporu jejich 
odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

4.8.2017 

▼M54
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159. Evgeniy Petrovich 
GRABCHAK 
ГРАБЧАК, Евгений 
Петрович 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
18.7.1981 
Místo narození: Usť- 
Labinsk, Krasno
darský kraj, Ruská 
federace 

Bývalý vedoucí odboru na Ministerstvu 
energetiky Ruské federace; v této funkci 
byl na ministerstvu odpovědný za rozvoj 
projektů v oblasti elektrické energie na 
Krymu. Tyto projekty přispívají k zajištění 
nezávislých dodávek energie pro Krym 
a Sevastopol jakožto prostředku na podporu 
jejich odtržení od Ukrajiny, a tak narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
Náměstek ministra energetiky Ruské 
federace. 

4.8.2017 

▼M42 

160. Sergey Anatolevich 
TOPOR-GILKA 
(Сергей Анатольевич 
ТОПОР-ГИЛКА) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
17.2.1970 
Místo narození: 
Moldavská sovětská 
socialistická republika 
(nyní Moldavská 
republika) 
Státní příslušnost: 
ruská 

V rámci své funkce generálního ředitele 
OAO „VO TPE“ vedl jednání se společností 
Siemens Gas Turbine Technologies OOO 
o nákupu a dodávce plynových turbín pro 
elektrárnu v Tamani v Krasnodarském kraji 
v Ruské federaci. Později byl jakožto gene
rální ředitel OOO „VO TPE“ odpovědný za 
převoz plynových turbín na Krym a za reali
zaci projektu výstavby tepelných elektráren 
Balaklava a Tavricheskaya (Tavrická), 
v nichž byly turbíny instalovány. Toto 
jednání přispívá k zajištění nezávislých 
dodávek energie pro Krym a Sevastopol 
jakožto prostředku na podporu jejich 
odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

4.8.2017 

▼M41 

161. Dmitry Vladimirovich 
OVSYANNIKOV 
(Дмитрий Владими 
рович ОВСЯННИКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
21.2.1977 
Místo narození: 
Omsk, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Bývalý „gubernátor Sevastopolu“ (do 
července 2019). 
Ovsjannikov byl ve volbách dne 
10. září 2017 uspořádaných Ruskou fede
rací v protiprávně anektovaném městě 
Sevastopol zvolen „gubernátorem Sevasto
polu“. 
Dne 28. července 2016 jej prezident Putin 
jmenoval úřadujícím „gubernátorem Sevas
topolu“. Ve své funkci usiloval o další 
začlenění protiprávně anektovaného Krym
ského poloostrova do Ruské federace 
a jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu nebo provádění činností nebo 
politik, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

21.11.2017 

▼M39
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V roce 2017 učinil veřejná prohlášení na 
podporu protiprávní anexe Krymu a Sevasto
polu a u příležitosti výročí nezákonného 
„krymského referenda“. Vyznamenal vete
rány tzv. „jednotek domobrany“, jež usnad
nily rozmístění ruských sil na Krymském 
poloostrově před jeho protiprávní anexí 
Ruskou federací, a vyzýval k tomu, aby se 
Sevastopol stal jižním hlavním městem 
Ruské federace. 
Bývalý náměstek ministra průmyslu 
a obchodu Ruské federace (do dubna 2020). 

▼M54 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
20.5.1971 
Místo narození: 
Krym, Ukrajina 

Místopředsedkyně krymské volební komise. 
V této funkci se podílela na uspořádání 
ruských prezidentských voleb dne 
18. března 2018, regionálních a místních 
voleb dne 8. září 2019 a voleb do Státní 
dumy v září 2021 konaných na protiprávně 
anektovaném Krymu a v protiprávně anek
tovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpo 
řila a prováděla politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

14.5.2018 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
22.8.1979 
Místo narození: 
Simferopol, Krym, 
Ukrajina 

Tajemnice krymské volební komise. V této 
funkci se podílela na uspořádání ruských 
prezidentských voleb dne 18. března 2018, 
regionálních a místních voleb dne 
8. září 2019 a voleb do Státní dumy 
v září 2021 konaných na protiprávně anek
tovaném Krymu a v protiprávně anekto
vaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořila 
a prováděla politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

14.5.2018 

▼M42 

164. Aleksandr Yurevich 
PETUKHOV 
Aleksandr Yurievich 
PETUKHOV 
(Александр Юрьевич 
ПЕТУХОВ) 
Oleksandr Yuriyovych 
PIETUKHOV 
(Олександр Юрiйович 
ПЄТУХОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
17.7.1970 
Místo narození: 
Rjazaň, Ruská fede
race 

Bývalý předseda sevastopolské volební 
komise. Z tohoto titulu se podílel na uspo 
řádání ruských prezidentských voleb dne 
18. března 2018 konaných na protiprávně 
anektovaném Krymu a v protiprávně anek
tovaném Sevastopolu, čímž aktivně podpořil 
a prováděl politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Vrchní federální inspektor pro moskevskou 
oblast. 
Od 6. dubna 2021 asistent zplnomocněného 
zástupce prezidenta Ruské federace 
v Centrálním federálním okruhu. 

14.5.2018 

▼M41
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165. Miroslav Aleksandrovich 
POGORELOV 
(Мирослав Алексан 
дрович ПОГОРЕЛОВ) 
Myroslav Oleksandro
vych POHORIELOV 
(Мирослав Олексан 
дрович ПОГОРЄЛОВ) 

Pohlaví: mužské 
Datum narození: 
7.6.1968 
Místo narození: 
Novorossijsk, Ruská 
federace 

Bývalý místopředseda sevastopolské volební 
komise (do května 2019). Z tohoto titulu se 
podílel na uspořádání ruských prezident
ských voleb dne 18. března 2018 konaných 
na protiprávně anektovaném Krymu a v 
protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž 
aktivně podpořil a prováděl politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. 

14.5.2018 

▼M38 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
1964 (pravděpo
dobně: 21. dubna) 

Bývalá tajemnice sevastopolské volební 
komise (do května 2019). Z tohoto titulu 
se podílela na uspořádání ruských prezident
ských voleb dne 18. března 2018 konaných 
na protiprávně anektovaném Krymu a v 
protiprávně anektovaném Sevastopolu, čímž 
aktivně podpořila a prováděla politiky naru 
šující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

14.5.2018 

▼M54 

167. Olga Valerievna POZD
NYAKOVA/Olga Vale
ryevna POZDNYA
KOVA 
(Ольга Валерьевна 
ПОЗДНЯКОВА) 
Olga Valeriyivna 
POZDNYAKOVA 
(Ольга Валерiївна 
ПОЗДНЯКОВА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
30.3.1982 
Místo narození: 
Šachty, Rostovská 
oblast, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Bývalá „předsedkyně“ „ústřední volební 
komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
V této funkci se podílela na uspořádání 
tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 
v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž 
aktivně podpořila a prováděla činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispí
vající k další destabilizaci Ukrajiny. 
Bývalá vedoucí ředitelství pro vnitřní poli
tiku, které je součástí úřadu tzv. „nejvyššího 
představitele Doněcké lidové republiky“. 

10.12.2018 

▼M38 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
22.2.1983 
Místo narození: 
Sverdlovsk (Jekatě
rinburg), SSSR (nyní 
Ruská federace) 

„Předsedkyně“ „ústřední volební komise“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. Ze své 
funkce se podílela na uspořádání tzv. 
„voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 
v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž 
aktivně podpořila činnosti a prováděla poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, a situace na 
Ukrajině se dále destabilizovala. 

10.12.2018 

▼M39
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169. Leonid Ivanovich 
PASECHNIK 
(Леонид Иванович 
ПАСЕЧНИК) 
Leonid Ivanovych 
PASICHNYK 
(Леонід Іванович 
ПАСІЧНИК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.3.1970 
Místo narození: 
Vorošilovgrad – 
Luhansk, Vorošilov
gradská oblast, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

„Zvolený vůdce“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. Tím, že tuto funkci přijal a vyko
nával, aktivně podpořil a prováděl činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 

10.12.2018 

170. Vladimir Anatolievich 
BIDYOVKA / Vladimir 
Anatolievich BIDEVKA 
(Владимир Анато 
льевич БИДЁВКА) 
Volodymyr Anatoliyo
vych BIDIOVKA 
(Володимир Анато 
лійович БІДЬОВКА) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.3.1981 
Místo narození: 
Makkijivka – 
Doněcká oblast, 
Ukrajina 

„Předseda“ tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že tuto 
funkci přijal a vykonával, aktivně podpořil 
a prováděl činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a situace na Ukrajině se dále 
destabilizovala. 

10.12.2018 

171. Denis Nikolaevich 
MIROSHNICHENKO 
(Денис Николаевич 
МИРОШНИЧЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
8.12.1987 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

Místo narození: Luhansk „Předseda“ tzv. 
„Lidové rady“ tzv. „Luhanské republiky“. 
Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, 
aktivně podpořil a prováděl činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, a situace na 
Ukrajině se dále destabilizovala. 

10.12.2018 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.6.1980 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 

„Místopředseda“ „ústřední volební komise“ 
tzv. „Doněcké lidové republiky“. Z titulu 
své funkce se podílel na uspořádání tzv. 
„voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 
v tzv. „Doněcké lidové republice“, čímž 
aktivně podpořil a prováděl politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny a přispívající k další destabi
lizaci Ukrajiny. 

10.12.2018 

▼M39 

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

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
7.4.1985 
Místo narození: Obec 
Lekarstvennoje, 
Autonomní republika 
Krym, Ukrajina 

Bývalý „tajemník“ „ústřední volební 
komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Z titulu své funkce se podílel na uspořádání 
tzv. „voleb“ konaných dne 11. listopadu 
2018 v tzv. „Doněcké lidové republice“, 
čímž aktivně podpořil a prováděl politiky, 
jež narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další 
destabilizaci situace na Ukrajině. 
Úřadující předseda „ústřední volební 
komise“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 

10.12.2018 

▼M38
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174. Maksim Aleksandrovich 
SVIDCHENKO 
(Максим Алексан 
дрович СВИДЧЕНКО) 
Maksym Oleksandro
vych SVIDCHENKO 
(Максим Олексан 
дрович СВІДЧЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
6.4.1978 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

„Místopředseda“ „ústřední volební komise“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. Z titulu 
své funkce se podílel na uspořádání tzv. 
„voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 
v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž 
aktivně podpořil a prováděl politiky, jež 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další 
destabilizaci situace na Ukrajině. 

10.12.2018 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
31.5.1986 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

„Tajemnice“ „ústřední volební komise“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Z titulu své 
funkce se podílela na uspořádání tzv. 
„voleb“ konaných dne 11. listopadu 2018 
v tzv. „Luhanské lidové republice“, čímž 
aktivně podpořila a prováděla politiky, jež 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, což přispívá k další 
destabilizaci situace na Ukrajině. 

10.12.2018 

▼M38 

176. Sergey Nikolayevich 
STANKEVICH 
(Сергей Николаевич 
СТАНКЕВИЧ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27.1.1963 
Místo narození: Kali
ningrad, Ruská fede
race 

Vedoucí ředitelství pro hranice při Federální 
bezpečnostní službě Ruské federace pro 
„Republiku Krym a město Sevastopol“, 
kontradmirál. V této funkci byl odpovědný 
za akce námořní flotily pobřežní stráže 
Ruské federace vedené 25. listopadu 2018 
proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajin
ských plavidel k jejich pobřeží v Azovském 
moři, čímž došlo k narušení územní celi
stvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož 
i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím 
znemožnění pohybů a operability plavidel 
ukrajinského námořnictva. 
Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

15.3.2019 

177. Andrey Borisovich 
SHEIN 
(Андрей Борисович 
ШЕИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10.6.1971 
Místo narození: 
Ivanovská oblast, 
Ruská federace 

Zástupce vedoucího ředitelství pro hranice – 
vedoucí oddělení pobřežní stráže při Fede
rální bezpečnostní službě Ruské federace 
pro „Republiku Krym a město Sevastopol“. 
V této funkci se účastnil operací proti ukra
jinským lodím a jejich posádkám během 
akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 
2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu 
ukrajinských plavidel k jejich pobřeží 
v Azovském moři, čímž došlo k narušení 
územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, 
jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednic
tvím znemožnění pohybů a operability 
plavidel ukrajinského námořnictva. 

15.3.2019 

▼M39
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Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

▼M39 

178. Aleksey Mikhailovich 
SALYAEV 
Aleksey Mikhailovich 
SALYAYEV 
(Алексей Михайлович 
САЛЯЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
22.8.1978 nebo 
4.12.1975 

Velící důstojník hlídkové lodě „Don“ (ozna 
čení 353) náležející pohraniční stráži Fede
rální bezpečnostní služby Ruské federace. 
Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo 
akcí Ruské federace vedených dne 25. listo
padu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich 
posádkám a najíždělo do remorkéru ukrajin
ského námořnictva „Jany Kapu“. Tyto akce 
bránily přístupu ukrajinských plavidel 
k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž 
došlo k narušení územní celistvosti a svrcho
vanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukra
jiny prostřednictvím znemožnění pohybů 
a operability plavidel ukrajinského námoř
nictva. 
Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

15.3.2019 

179. Andrei Olegovich 
SHIPITSIN 
(Андрей Олегович 
ШИПИЦИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
25.12.1969 
Místo narození: 
Astrachaň, Ruská 
federace 

Velící důstojník hlídkové lodě „Izumrud“ 
náležející pohraniční stráži Federální 
bezpečnostní služby Ruské federace. Velel 
plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí 
Ruské federace vedených 25. listopadu 
2018 proti ukrajinským lodím a jejich 
posádkám, které bránily přístupu ukrajin
ských plavidel k jejich pobřeží v Azovském 
moři, čímž došlo k narušení územní celi
stvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož 
i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím 
znemožnění pohybů a operability plavidel 
ukrajinského námořnictva. 
Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

15.3.2019 

180. Aleksey Vladimirovich 
SHATOKHIN 
(Алексей Владими 
рович ШАТОХИН) 

Pohlaví: mužské 
Datum narození: 
26.1.1971 

Vedoucí útvaru kerčského kontrolního 
stanoviště pro „Republiku Krym a město 
Sevastopol“ při Federální bezpečnostní 
službě Ruské federace. Podílel se na opera
cích proti ukrajinským lodím během akcí 
Ruské federace vedených 25. listopadu 
2018 proti ukrajinským lodím a jejich 
posádkám, které bránily přístupu ukrajin
ských plavidel k jejich pobřeží v Azovském 
moři, čímž došlo k narušení územní celi
stvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož 
i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím 
znemožnění pohybů a operability plavidel 
ukrajinského námořnictva. 

15.3.2019 

▼M38



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 63 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

▼M38 

181. Ruslan Alexandrovich 
ROMASHKІN 
(Руслан Александрович 
РОМАШКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.6.1976 
Místo narození: 
Ruzajevka, 
Mordvinsko (Ruská 
federace) 

Vedoucí útvaru kontrolního stanoviště pro 
„Republiku Krym a město Sevastopol“ při 
Federální bezpečnostní službě Ruské fede
race. V této funkci odpovídal za koordinaci 
akcí sil Ruské federace vedených 25. listo
padu 2018 proti ukrajinským plavidlům 
a jejich posádkám, které bránily přístupu 
ukrajinských plavidel k jejich pobřeží 
v Azovském moři, čímž došlo k narušení 
územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, 
jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednic
tvím znemožnění pohybů a operability 
plavidel ukrajinského námořnictva. 
Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

15.3.2019 

▼M39 

182. Sergey Alekseevich 
SHCHERBAKOV 
(Сергей Алексеевич 
ЩЕРБАКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
2.11.1986 

Velel protiponorkové lodi „Suzdalec“ nále 
žející Černomořské flotile Ruské federace, 
která se 25. listopadu 2018 účastnila akcí 
Ruské federace proti ukrajinským lodím 
a jejich posádkám, a aktivně se podílel na 
blokádě remorkéru „Jany Kapu“ a zajištění 
dělového člunu „Nikopol“. Tyto akce 
bránily přístupu ukrajinských plavidel 
k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž 
došlo k narušení územní celistvosti a svrcho
vanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukra
jiny prostřednictvím znemožnění pohybů 
a operability plavidel ukrajinského námoř
nictva. 
Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

15.3.2019 

▼M54 

183. Aleksandr Vladimirovich 
DVORNIKOV 
(Александр Владими 
рович ДВОРНИКОВ) 

Pohlaví: mužské 
Datum narození: 
22.8.1961 
Místo narození: 
Ussurijsk, Přímořský 
kraj, Ruská federace 

Velitel Jižního vojenského okruhu ruských 
ozbrojených sil, armádní generál odpo
vědný za vojenské síly v regionu včetně 
protiprávně anektovaného Krymu a Sevasto
polu. V této funkci byl odpovědný za akce 
černomořské flotily a dalších vojenských 
sil Ruské federace vedené 25. listo
padu 2018 proti Ukrajině, které bránily 
přístupu ukrajinských plavidel k jejich 

15.3.2019 

▼M39
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pobřeží v Azovském moři, čímž došlo 
k narušení územní celistvosti a svrchova
nosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukra
jiny prostřednictvím znemožnění pohybů 
a operability plavidel ukrajinského námoř
nictva. 
Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci 
protiprávní anexe Krymského poloostrova 
k Ruské federaci. 

184. Sergei Andreevich 
DANILENKO 
(Сергей Андреевич 
ДАНИЛЕНКО) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
14.3.1960 
Místo narození: Kras
nodar, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Bývalý předseda sevastopolské volební 
komise. V této funkci se podílel na organi
zaci místních voleb v protiprávně anekto
vaném městě Sevastopolu, které se konaly 
dne 8. září 2019, čímž aktivně podporoval 
činnosti a prováděl politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
1972 

Bývalá místopředsedkyně sevastopolské 
volební komise. V této funkci se podílela 
na organizaci místních voleb v protiprávně 
anektovaném městě Sevastopolu, které se 
konaly dne 8. září 2019, čímž aktivně 
podporovala činnosti a prováděla politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

▼M39 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
22.8.1967 
Místo narození: 
Sevastopol, SSSR 
(nyní Ukrajina) 

Tajemnice sevastopolské volební komise. 
V této funkci se podílela na organizaci míst
ních voleb v protiprávně anektovaném 
městě Sevastopolu, které se konaly dne 
8. září 2019, čímž aktivně podporovala 
činnosti a prováděla politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

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

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
27.5.1956 
Místo narození: 
Uglič, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Členka Rady federace Ruské federace za 
protiprávně anektované město Sevastopol. 
Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se 
podílí na další integraci protiprávně anekto
vaného města Sevastopolu do Ruské fede
race, a tím aktivně podporuje činnosti 
a provádí politiky, které narušují nebo ohro 
žují územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

▼M54
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188. Yuriy Mikhailovich 
GOTSANYUK Yuriy 
Mikhailovich GOTSA
NIUK (Юрий Михай 
лович ГОЦАНЮК) 
Iurii Mykhailovych 
HOTSANIUK (Юрій 
Михайлович 
ГОЦАНЮК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
18.7.1966 
Místo narození: 
Novaja Derevňa / 
Nove Selo, SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Premiér tzv. „Republiky Krym“. Přijetím 
a vykonáváním uvedené funkce se podílí 
na další integraci tzv. Krymské republiky 
do Ruské federace, a tím aktivně podporuje 
činnosti a provádí politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

189. Vladimir Vladimirovich 
NEMTSEV (Владимир 
Владимирович 
НЕМЦЕВ) Volodymyr 
Volodymyrovych 
NEMTSEV (Володимир 
Володимирович 
НЄМЦЕВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15.11.1971 
Místo narození: 
Sevastopol, SSSR 
(nyní Ukrajina) 

Předseda tzv. „zákonodárného shromáždění“ 
protiprávně anektovaného města Sevasto
polu. Přijetím a vykonáváním uvedené 
funkce se podílí na další integraci proti
právně anektovaného města Sevastopolu do 
Ruské federace, a tím aktivně podporuje 
činnosti a provádí politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

▼M41 

190. Mikhail Vladimirovich 
RAZVOZHAEV 
(Михаил Владими 
рович РАЗВОЖАЕВ) 
Mykhailo Volodymyro
vich RAZVOZHAEV 
(Михайло Володими 
рович РАЗВОЖАЄВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
30.12.1980 
Místo narození: Kras
nojarsk, SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Tzv. „gubernátor“ protiprávně anektovaného 
města Sevastopolu. Přijetím a vykonáváním 
uvedené funkce se podílí na další integraci 
protiprávně anektovaného města Sevasto
polu do Ruské federace, a tím aktivně 
podporuje činnosti a provádí politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

28.1.2020 

▼M40 

191. Alexander Nikolaevich 
GANOV 
(Александр Нико 
лаевич ГАНОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
24.10.1974 
Místo narození: 
Voroněž (Ruská 
federace) 

Generální ředitel společnosti JSC TC Grand 
Service Express, která provozuje železniční 
dopravu mezi Ruskem a protiprávně anek
tovaným Krymským poloostrovem. Podpo
ruje tedy začleňování protiprávně anektova
ného Krymského poloostrova do Ruské 
federace, což dále vede k narušování 
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny. 

1.10.2020 

▼M39
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▼M54 

192. Leonid Kronidovich 
RYZHENKIN 
(Леонид Кронидович 
РЫЖЕНЬКИН) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10.11.1967 
Místo narození: 
neznámé 
Číslo pasu: 
722706177 (v roce 
2015) 

Bývalý zástupce generálního ředitele pro 
infrastrukturní projekty ve společnosti Stroj
gazmontaž (Stroigazmontazh, SGM), jež od 
roku 2015 zajišťovala dohled nad výstavbou 
mostu přes Kerčský průliv (včetně želez
niční části mostu), který spojuje Rusko 
a protiprávně anektovaný Krymský poloo
strov. Podporuje tedy začleňování proti
právně anektovaného Krymského poloo
strova do Ruské federace, což dále vede 
k narušování územní celistvosti, svrchova
nosti a nezávislosti Ukrajiny. 

1.10.2020 

▼M43 

193. Mikhail Nikolaevich 
BELOUSOV 
(Михаил Николаевич 
Белоусов) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
26. 11. 1964 
Místo narození: 
Rusko 
Státní příslušnost: 
ukrajinská, ruská 
(Unie neuznává pasy 
vydané na Krymu 
Ruskou federací) 
Adresa: 117 Bala
klavs’ka St, App 48, 
Simferopol, Crimea, 
Ukraine 

Soudce soudu Kyjevského obvodu v Simfe
ropolu. 

V politicky motivovaných soudních řízeních 
vedených proti oponentům protiprávní anexe 
Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpoja
tých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval 
činnosti a prováděl politiky narušující nebo 
ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

194. Andrey Nikolaevich 
DOLGOPOLOV 
(Андрей Николаевич 
Долгополов) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
15. 2. 1959 
Místo narození: 
Kyrgyzstán 
Státní příslušnost: 
ukrajinská, ruská 
(Unie neuznává pasy 
vydané na Krymu 
Ruskou federací) 
Adresa: 82 Peremohy 
Ave, App. 343, 
Simferopol, Crimea, 
Ukraine 

Předseda soudu Kyjevského obvodu 
v Simferopolu. 

V politicky motivovaných soudních řízeních 
vedených proti oponentům protiprávní anexe 
Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpoja
tých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval 
činnosti a prováděl politiky narušující nebo 
ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

▼M40
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195. Yevgeniy Sergeyevich 
KOLPIKOV 
(Евгений Сергеевич 
КОЛПИКОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
6.5.1974 
Místo narození: 
Berjozovksaja, Dani
lovský obvod, 
Volgogradská oblast, 
Rusko 
Státní příslušnost: 
ruská 
Adresa: Military 
Prosecutor’s Office of 
the Southern Military 
District of the 
Russian Federation 
(Vojenské státní 
zastupitelství Jižního 
vojenského okruhu 
Ruské federace); 
Pushkinskaya Ulitsa, 
72А, Rostov, Rostov 
Oblast, Russia, 
344022 
Tel. (+7) 8863263- 
04-67, (+7) 8863282- 
79-68 

Prokurátor vojenské prokuratury Jižního 
vojenského okruhu Ruské federace 
v Rostově na Donu. 
Stíhal proukrajinské aktivisty pronásledo
vané za to, že se stavěli proti anexi Krym
ského poloostrova Ruskou federací. 
U soudu v Ruské federaci podával obžaloby 
proti ukrajinským občanům, kteří byli 
násilně převezeni z okupovaného Krym
ského poloostrova. Tím aktivně podporoval 
činnosti a prováděl politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

196. Magomed Farmanovich 
MAGOMEDOV 
(Магомед Фарманович 
Магомедов) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 5. 2. 
1981 

Vyšetřovatel zvláštních případů v prvním 
oddělení vyšetřování, ředitelství pro vyšetřo
vání zvláště důležitých případů hlavního 
vyšetřovacího oddělení Vyšetřovacího 
výboru Ruska pro Krymskou republiku 
a město Sevastopol. 
Byl zapojen do politicky motivovaných 
vyšetřování vedoucích představitelů medž
lisu krymských Tatarů, kteří byli stíháni za 
svoji aktivní opozici proti protiprávní anexi 
Krymského poloostrova. Tím aktivně 
podporoval činnosti a prováděl politiky 
narušující nebo ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

197. Leonid Vladimirovich 
MIKHAILIUK 
(Леонид Владимирович 
МИХАЙЛЮК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
1.1.1970 nebo 
8.7.1963 
Státní příslušnost: 
ruská 
Adresa (pracovní): 
295034, Simferopol, 
13 I. Franko blvd., 
Crimea, Ukraine 

Vedoucí Federální bezpečnostní služby 
(FSB) na Krymu a v Sevastopolu a regionál
ního protiteroristického výboru. 
Vedl jednotky FSB, které stupňovaly repre
sivní kampaň proti oponentům nezákonné 
okupace Krymského poloostrova Ruskou 
federací. Někteří z proukrajinských aktivistů 
zadržených jednotkami FSB pod jeho 
velením byli násilně převezeni do Krasno
daru a Rostova na Donu v Rusku. Tím 
aktivně podporoval činnosti a prováděl poli
tiky narušující nebo ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

▼M43
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198. Viktor Anatolyevich 
MOZHELIANSKIY 
(Виктор Анатольевич 
Можелянский) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
10. 5. 1964 
Místo narození: 
Charkov, Ukrajina 
Státní příslušnost: 
ukrajinská, ruská 
(Unie neuznává pasy 
vydané na Krymu 
Ruskou federací) 
Adresa: 35 Marshala 
Zhukova St, App. 53, 
Simferopol, Crimea, 
Ukraine nebo 
Anhars’ka St, 8 
Simferopol, Crimea, 
Ukraine 

Místopředseda soudu Ústředního obvodu 
v Simferopolu a bývalý soudce soudu 
Kyjevského obvodu v Simferopolu. 
V politicky motivovaných soudních řízeních 
vedených proti oponentům protiprávní anexe 
Krymu a Sevastopolu přijal řadu předpoja
tých rozhodnutí. Tím aktivně podporoval 
činnosti a prováděl politiky narušující nebo 
ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

199. Galina Vladimirovna 
REDKO 
(Галина Владимировна 
Редько) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
22. 3. 1974 
Místo narození: 
Romany, Poltavská 
oblast, Ukrajina 
Státní příslušnost: 
ukrajinská, ruská 
(Unie neuznává pasy 
vydané na Krymu 
Ruskou federací) 

Soudkyně Nejvyššího soudu Republiky 
Krym. 
V politicky motivovaných soudních řízeních 
vedených proti oponentům protiprávní anexe 
Krymu a Sevastopolu přijala řadu předpoja
tých rozhodnutí. Tím aktivně podporovala 
činnosti a prováděla politiky narušující 
nebo ohrožující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

200. Vladimir Nikolayevich 
TERENTEV 
(Владимир Николаевич 
Терентьев) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
11. 11. 1977 
Místo narození: 
Voroněž, Rusko 
Státní příslušnost: 
ruská 
Číslo pasu, číslo 
průkazu totožnosti, 
jiná čísla dokladů 
totožnosti: 
03 01 118013. 

Vedoucí hlavního vyšetřovacího oddělení 
vyšetřovací komise Ruska pro Republiku 
Krym a město Sevastopol. 
Dohlížel na činnost uvedené komise v poli
ticky motivovaných soudních řízeních proti 
proukrajinským aktivistům pronásledo
vaným za jejich činnost zaměřenou na boj 
proti protiprávní anexi a obnovení územní 
celistvosti Ukrajiny. 
Vedl práci vyšetřovatelů, čímž aktivně 
podporoval činnosti a prováděl politiky 
narušující nebo ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

11. 10. 2021 

▼M44 

201. Dimitriy (Dimitry, 
Dmitri, Dmitry) Valeri
evich UTKIN 
(Дмитрий Валерьевич 
УТКИН) 

Funkce: zakladatel 
a velitel Wagnerovy 
skupiny; generální 
ředitel společnosti 
Concord Management 
and Consulting 
Hodnost: podplu
kovník (ruská 
armáda) 
Přezdívka: Vagner/ 
Wagner 

Dimitriy Utkin (Dimitrij Utkin), bývalý 
důstojník ruské vojenské zpravodajské 
služby (GRU), je zakladatel Wagnerovy 
skupiny a odpovídá za koordinaci a pláno
vání operací za účelem nasazení žoldnéřů 
Wagnerovy skupiny na Ukrajině. 
Z titulu své velitelské funkce v rámci 
Wagnerovy skupiny byl osobně přítomen 
v bojové oblasti na Ukrajině a koordinoval 
a plánoval činnosti příslušníků Wagnerovy 
skupiny. 

13.12.2021 

▼M43
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Datum narození: 
1.6.1970 nebo 
11.6.1970 
Identifikační číslo 
Wagnerovy skupiny: 
M-0209 
Místo narození: 
Asbest, Sverdlovská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Adresa: Pskov, Ruská 
federace 
Pohlaví: muž 

Vzhledem ke své velitelské funkci nese 
tudíž odpovědnost za činnosti narušující 
a ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a aktivně je provádí. 

202. Denis Yurievich 
KHARITONOV 
(Денис Юрьевич 
ХАРИТОНОВ) 

Funkce: zástupce 
oblastního předsedy 
astrachaňské pobočky 
Svazu donbaských 
dobrovolníků; 
poslanec Dumy 
Astrachaňské oblasti; 
žoldnéř Wagnerovy 
skupiny 
Datum narození: 
16.3.1980 
Místo narození: 
Astrachaňská oblast, 
Ruská SFSR 
Státní příslušnost: 
ruská 
Číslo pasu: 
76 2759110 
Vydalo ministerstvo 
vnitra 30001 
Konec platnosti: 
10.3.2030 
Adresa: obec Iljinka, 
Astrachaňská oblast, 
Ruská federace 
Pohlaví: muž 

Denis Kharitonov (Denis Charitonov) je 
zástupce oblastního předsedy astrachaňské 
pobočky Svazu donbaských dobrovolníků, 
poslanec Dumy Astrachaňské oblasti 
a žoldnéř Wagnerovy skupiny. 
Bojoval v Donbasu v separatistickém 
praporu Step, kde velel četě pro přenosné 
protiletadlové raketové komplety. Připustil, 
že během působení v Donbasu osobně 
sestřelil ukrajinský vrtulník a dva letouny 
Su-25. 
Byl mu udělen řád „Za zásluhy o vlast“ 
Ruské federace. Bylo mu rovněž uděleno 
interní ocenění Wagnerovy skupiny 
a ocenění od předsedy Svazu donbaských 
dobrovolníků a bývalého předsedy vlády 
tzv. Doněcké lidové republiky Aleksandra 
Borodaie (Alexandra Borodaje) (na něhož 
se vztahují omezující opatření na základě 
rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP). Tím 
aktivně podporoval činnosti a prováděl poli
tiky narušující a ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

13.12.2021 

203. Sergey Vladimirovich 
SHCHERBAKOV 
(Сергей Владимирович 
ЩЕРБАКОВ) 

Funkce: nezávislý 
pracovník ruské 
vojenské zpravo
dajské služby (GRU) 
a žoldnéř Wagnerovy 
skupiny 
Datum naro
zení:21.7.1981 
Státní příslušnost: 
ruská 
Adresa: možná: 
Astrachaň, Kirovský 
okres, Raskolnikova 
11, byt 5, Ruská 
federace 
Pohlaví: muž 

Sergey Shcherbakov (Sergej Ščerbakov) je 
nezávislý pracovník ruské vojenské zpravo
dajské služby (GRU) a žoldnéř Wagnerovy 
skupiny. 
Bojoval v Donbasu za proruské separatis
tické síly jako příslušník vojenské jednotky 
pro přenosné protiletadlové raketové 
komplety v rámci proruského separatistic
kého praporu Step, který v Donbasu sestřelil 
ukrajinský vrtulník a dva letouny Su-25. 
Tím aktivně podporoval činnosti a prováděl 
politiky narušující a ohrožující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

13.12.2021 

▼M44
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▼M45 

204. Aleksei Yurievich 
CHERNIAK 
(Алексей Юрьевич 
ЧЕРНЯК) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
27. 8. 1973 
Místo narození: Alma 
Ata, Kazašská SSR 
(nyní Kazachstán) 
Státní příslušnost: 
ruská 

V současné době od 19. září 2021 poslanec 
Státní dumy Ruské federace. Zvolen za 
protiprávně anektovanou „Autonomní repu
bliku Krym“ v tzv. „volebním obvodě 
Simferopol“. 
Člen vládnoucí strany Jednotné Rusko. 
Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se 
podílí na další integraci tzv. „Republiky 
Krym“ do Ruské federace, a tím aktivně 
podporuje činnosti a provádí politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

21.2.2022 

205. Leonid Ivanovich 
BABASHOV 
(Леонид Иванович 
БАБАШОВ) 

Pohlaví: muž 
Datum narození: 
31. 1. 1966 
Místo narození: 
Petrovka, Krymská 
oblast, Ukrajinská 
SSR (nyní Ukrajina) 

V současné době od 19. září 2021 poslanec 
Státní dumy Ruské federace. Zvolen za 
protiprávně anektovanou „Autonomní repu
bliku Krym“ v tzv. „volebním obvodě 
Jevpatoria“. 
Člen vládnoucí strany Jednotné Rusko. 
Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se 
podílí na další integraci tzv. „Republiky 
Krym“ do Ruské federace, a tím aktivně 
podporuje činnosti a provádí politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

21.2.2022 

206. Tatiana Georgievna 
LOBACH 
(Татьяна Георгиевна 
ЛОБАЧ) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
8. 1. 1974 
Místo narození: 
Chmelnyckyj, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 

V současné době od 19. září 2021 poslan
kyně Státní dumy Ruské federace. Zvolena 
za protiprávně anektované město Sevastopol 
v tzv. „volebním obvodě Sevastopol“. 
Členka vládnoucí strany Jednotné Rusko. 
Přijetím a vykonáváním uvedené funkce se 
podílí na další integraci protiprávně anekto
vaného města Sevastopolu do Ruské fede
race, a tím aktivně podporuje činnosti 
a provádí politiky, které narušují nebo ohro 
žují územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.2.2022 

207. Nina Sergeevna FAUS
TOVA 
(Нина Сергеевна 
ФАУСТОВА) 

Pohlaví: žena 
Datum narození: 
11. 7. 1983 
Místo narození: 
Kyzyl, Tuvinská 
republika, Ruská 
SFSR (nyní Ruská 
federace) 

Předsedkyně volební komise v Sevastopolu, 
podílela se na organizaci tzv. voleb v proti
právně anektované „Autonomní republice 
Krym“ a ve městě Sevastopol, které se 
konaly v září 2021. 

21.2.2022 

▼B
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Tím, že tuto funkci přijala a vykonávala, 
aktivně podpořila a prováděla činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a situace na Ukrajině se dále destabilizovala. 

208. Aleksandr Evgenevich 
CHMYHALOV 

(Александр Евгеньевич 
ЧМЫХАЛОВ) 

Pohlaví: muž 

Datum narození: 
13. 6. 1990 

Místopředseda volební komise v Sevasto
polu, podílel se na organizaci tzv. voleb 
v protiprávně anektované „Autonomní 
republice Krym“ a ve městě Sevastopol, 
které se konaly v září 2021. 

Člen vládnoucí strany Jednotné Rusko. 

Tím, že tuto funkci přijal a vykonával, 
aktivně podpořil a prováděl činnosti a poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, a situace na 
Ukrajině se dále destabilizovala. 

21.2.2022 

▼M60 

211. Serhiy Vitaliyovich 
KURCHENKO 

(ukrajinsky: Сергiй 
Вiталiйович 
КУРЧЕНКО; rusky: 
Сергей Витальевич 
КУРЧЕНКО) 

Pohlaví: muž 

Datum narození: 
21.9.1985 

Místo narození: 
Charkov, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Serhiy Kurchenko (Kurčenko) je ukrajinský 
podnikatel. Za podpory proruských separa
tistů převzal kontrolu nad několika velkými 
metalurgickými, chemickými a energetic
kými závody v částech Donbasu ovládaných 
separatisty. Poté, co byli jeho konkurenti – 
podle dostupných informací s pomocí Ruska 
– vytlačeni z trhu, má jeho společnost „Gaz- 
Alliance“ monopolní postavení v odvětví 
těžby uhlí v Donbasu. Navzdory sankcím 
EU organizoval nelegální systém vývozu 
uhlí z Donbasu do Ruska a do Evropy 
a měl z něj prospěch. Uhlí vytěžené 
v dolech S. Kurčenka bylo přeregistrováno 
a nelegálně vyváženo přes ruské přístavy. 

S. Kurčenko pomáhal velkým ruským 
společnostem a státem vlastněným 
podnikům obcházet omezující opatření EU 
tím, že jednal jako jejich subdodavatel 
na Ruskem ovládaných územích. Zprostřed
kovával vývoz ruského plynu, pohonných 
hmot a elektřiny do částí Donbasu ovláda
ných separatisty, což posílilo nezávislé záso
bování těchto oblastí energiemi a narušilo 
jejich hospodářskou integraci s Ukrajinou. 
Kromě toho dodával pohonné hmoty 
na protiprávně okupovaný Krymský poloo
strov. Posiloval tím nezávislé dodávky 
energie na toto území. Vlastní rovněž 
největší skladiště nafty na Krymském poloo
strově. 

21.4.2022 

▼M45
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Měl tak prospěch z vazeb na ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci východní 
Ukrajiny, prováděl transakce se separatistic
kými skupinami v oblasti Donbasu na Ukra
jině a aktivně podporoval činnosti a politiky 
narušující nebo ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

▼M47 

212. Sergei SHOIGU 

(Сергей Кужугетович 
ШОЙГУ) 

Datum narození: 
21.5.1955 

Místo narození: 
Čadan, Tuvinská 
republika, Ruská 
federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Funkce: ministr 
obrany Ruské fede
race 

Pohlaví: muž 

Sergej Šoigu je ministrem obrany Ruské 
federace. Veřejně se vyjadřuje v tom 
smyslu, že Krym je ruský a ruským zůstává. 
Pod jeho velením a na základě jeho příkazů 
provedly ruské jednotky vojenské cvičení 
na nezákonně anektovaném Krymu a byly 
rozmístěny na hranicích. Nese konečnou 
odpovědnost za veškeré vojenské akce 
proti Ukrajině. 

Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují a ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

213. Anton Vaino 

(Антон Эдуардович 
ВАЙНО) 

Datum narození: 
17.2.1972 

Místo narození: 
Tallinn, Estonsko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Funkce: personální 
vedoucí prezident
ského výkonného 
úřadu 

Pohlaví: muž 

Anton Vajno je personálním vedoucím 
prezidentského výkonného úřadu. Aktivně 
se podílí na rozhodovacím procesu Kremlu 
tím, že se účastní zasedání ruské „Rady 
bezpečnosti“ a ovlivňuje přípravu rozhod
nutí prezidenta v oblasti ruské obrany 
a národní bezpečnosti. Rovněž se účastní 
zasedání věnovaných socioekonomickému 
rozvoji Krymu a Sevastopolu. 

Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M60
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214. Marat KHUSNULLIN 

(Марат Шакирзянович 
ХУСНУЛЛИН) 

Datum narození: 
9.8.1966 

Místo narození: 
Kazaň, Republika 
Tatarstán, Ruská 
federace 

Funkce: místopřed
seda ruské vlády pro 
výstavbu a regionální 
rozvoj 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Marat Chusnullin je místopředsedou ruské 
vlády pro výstavbu a regionální rozvoj. 
V této funkci je odpovědný za ruskou 
vládní politiku týkající se okupovaného 
Krymu, včetně dodávek vody na Krym 
a do Sevastopolu. 

Jako takový nese odpovědnost za činnosti 
a politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

215. Dmitriy Yuryevich 
GRIGORENKO 

(Дмитрий Юрьевич 
ГРИГОРЕНКО) 

Datum narození: 
14.7.1978 

Místo narození: 
Nižněvartovsk, 
Ťumeňská oblast, 
Ruská federace 

Funkce: místopřed
seda vlády Ruské 
federace – personální 
vedoucí vlády Ruské 
federace; předseda 
dozorčí rady VTB 
Bank (Vněštorbank) 

Pohlaví: muž 

Dmitrij Grigorjenko je místopředsedou 
vlády Ruské federace a personálním 
vedoucím vlády Ruské federace. Je rovněž 
předsedou dozorčí rady státní banky VTB 
Bank (Vněštorbank) a je spojen s členem 
dozorčí rady VTB Bank Maximem Rešetni
kovem. 

Jako bývalý zástupce ředitele Federální 
daňové správy Ruské federace byl Dmitrij 
Grigorenko odpovědný za zavedení nových 
místních daňových právních předpisů pro 
území Krymu po jeho anexi v roce 2014. 

Jako takový nese odpovědnost za činnosti 
a politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině. 

Nese rovněž odpovědnost za poskytování 
finanční a materiální podpory ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu nebo za destabili
zaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto 
činitele prospěch. 

23.2.2022 

216. Maxim Gennadyevich 
RESHETNIKOV 

(Максим Геннадьевич 
РЕШЕТНИКОВ) 

Datum narození: 
11.7.1979 

Místo narození: Perm, 
Ruská federace 

Funkce: ministr pro 
hospodářský rozvoj 
Ruské federace; 
člen dozorčí rady 
VTB Bank (Vněštor
bank) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Maxim Rešetnikov je ministrem pro hospo
dářský rozvoj Ruské federace. Je rovněž 
členem dozorčí rady státní banky VTB 
Bank (Vněštorbank) a je spojen s členem 
dozorčí rady VTB Bank Dmitriyem Grigo
renkem. 

Ve funkci ministra pro hospodářský rozvoj 
je Maxim Rešetnikov odpovědný 
za programy rozvoje infrastruktury 
na Krymu a v Sevastopolu, zejména 
v rámci federálního cílového programu 
„Sociální a hospodářský rozvoj Republiky 
Krym a Sevastopolu do roku 2022“, který 
byl prodloužen do roku 2025. Ve svých 
veřejných prohlášeních nastínil plány 
a priority vlády Ruské federace týkající se 
hospodářského rozvoje Krymu a Sevasto
polu. 

23.2.2022 

▼M47
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Jako takový nese odpovědnost za činnosti 
a politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině. 

Nese rovněž odpovědnost za poskytování 
finanční a materiální podpory ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu nebo za destabili
zaci východní Ukrajiny a má z vazby na tyto 
činitele prospěch. 

217. Nikolay Anatolyevich 
YEVMENOV 

(také znám jako Nikolai 
YEVMENOV) 

(Николай Анатольевич 
ЕВМЕНОВ) 

Datum narození: 
2.4.1962 

Místo narození: 
Moskva, Rusko 

Funkce: vrchní velitel 
Ruského námořnictva 

Hodnost: admirál 

Přidružené subjekty: 
Ministerstvo obrany 
Ruska; Ruské námoř
nictvo 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Nikolaj Jevmenov je vrchním velitelem 
Ruského námořnictva. V této funkci je 
odpovědný za veškeré námořní operace 
ruského námořnictva, mimo jiné i na Ukra
jině nebo směřující na její území. 

Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují a ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

218. Vladimir Lvovich 
KASATONOV 

(Владимир Львович 
КАСАТОНОВ) 

Datum narození: 
17.6.1952 

Místo narození: 
Moskva, Rusko 

Přidružené subjekty: 
Ministerstvo obrany 
Ruska; Ruské námoř
nictvo 

Vladimir Kasatonov je zástupcem vrchního 
velitele Ruského námořnictva. V této funkci 
odpovídá za námořní operace na Ukrajině 
nebo směřující na její území. 

Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují a ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

219. Igor Vladimirovich 
OSIPOV 

(Игорь Владимирович 
ОСИПОВ) 

Datum narození: 
6.3.1973 

Místo narození: obec 
Novo-Šunoje, Fedo
rovskij rajón, Kosta
najská oblast, 
Kazašská sovětská 
socialistická republika 
(nyní Kazachstán) 

Funkce: vrchním 
velitel Černomořské 
flotily 

Přidružené subjekty: 
Ministerstvo obrany 
Ruska; Ruské námoř
nictvo 

Hodnost: admirál 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Igor Osipov je vrchním velitelem Černo
mořské flotily. V této funkci je odpovědný 
za veškeré námořní operace na Ukrajině 
nebo směřující na její území přes Černé 
moře a za omezování svobody plavby 
v Černém moři. 

Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 
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220. Oleg Leonydovych 
SALYUKOV 
(Олег Леонидович 
САЛЮКОВ) 

Datum narození: 
21.5.1955 
Místo narození: 
Saratov, Ruská fede
race 
Funkce: vrchní velitel 
Ruských pozemních 
sil 
Hodnost: armádní 
generál 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Armádní generál Oleg Saljukov je vrchním 
velitelem Ruských pozemních sil. V této 
funkci odpovídá za ruské pozemní operace 
na Ukrajině nebo směřující na její území. 
Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

221. Sergei SUROVIKIN 
(Сергей СУРОВИКИН) 

Datum narození: 
11.10.1966 
Místo narození: 
Novosibirsk, Rusko 
Funkce: vrchní velitel 
Ruských leteckých sil 
Hodnost: armádní 
generál 
Přidružené subjekty: 
Ruské letecké síly – 
Ministerstvo obrany 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Armádní generál Sergej Surovikin je 
vrchním velitelem Ruských leteckých sil. 
V této funkci odpovídá za vzdušné operace 
na Ukrajině nebo směřující na její území. 
Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují a ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

222. Sergey Vladimirovich 
DRONOV 
(a.k.a. Sergei Vladimiro
vich DRONOV) 
(Сергей Владимирович 
ДРОНОВ) 

Datum narození: 
11.8.1962 
Místo narození: 
Almazovka, Voroši
lovgradská oblast, 
Ukrajina 
Funkce: velitel 
vzdušných vojen
ských sil a zástupce 
vrchního velitele 
vzdušných a vesmír
ných sil 
Vojenská hodnost: 
generálporučík 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Generálporučík Sergej Vladimirovič Dronov 
je velitelem vzdušných vojenských sil 
a zástupcem vrchního velitele vzdušných 
a vesmírných sil. V této funkci odpovídá 
za vzdušné operace na Ukrajině nebo 
směřující na její území. 
Jako takový nese odpovědnost za aktivní 
podporu a provádění činností a politik, jež 
narušují a ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

23.2.2022 

223. Violetta PRIGOZHINA 
(Виолетта ПРИГ 
ОЖИНА) 

Přidružené osoby: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin (syn); 
Lyubov Valentinovna 
Prigozhina (snacha) 
Přidružené subjekty: 
Concord Management 
and Consulting LLC 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Violetta Prigožina je matkou Jevgenije 
Prigožina a majitelkou společnosti Concord 
Management and Consulting LLC, jež 
náleží ke skupině Concord group, kterou 
založil a do roku 2019 vlastnil její syn. Je 
majitelkou dalších společností s vazbami 
na jejího syna. Je spojena s Jevgenijem 
Prigožinem, který je odpovědný za nasazení 
žoldnéřů Wagnerovy skupiny na Ukrajině 
a měl po nezákonné anexi Krymu ze strany 
Ruska a okupaci východní Ukrajiny separa
tisty podporovanými Ruskem prospěch 
z velkých veřejných zakázek ruského minis
terstva obrany. 
Tímto tudíž podporovala činnosti a politiky 
narušující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

23.2.2022 
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224. Lyubov Valentinovna 
PRIGOZHINA 
(Любовь Валентиновна 
ПРИГОЖИНА) 

Přidružené osoby: 
Yevgeniy Viktoro
vich Prigozhin 
(manžel); Violetta 
Prigozhina (tchyně) 
Přidružené subjekty: 
Agat LLC 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Ljubov Valentinovna Prigožina je 
manželkou Jevgenije Prigožina a majitelkou 
společnosti Agat LLC, dceřiného podniku 
společnosti Concord Management and 
Consulting LLC, jež náleží ke skupině 
Concord group, kterou založil a do roku 
2019 vlastnil její manžel. Je spojena s Jevge
nijem Prigožinem, který je odpovědný 
za nasazení žoldnéřů Wagnerovy skupiny 
na Ukrajině a měl po nezákonné anexi 
Krymu ze strany Ruska a okupaci východní 
Ukrajiny separatisty podporovanými 
Ruskem prospěch z velkých veřejných 
zakázek ruského ministerstva obrany. 
Tímto tudíž podporovala činnosti a politiky 
narušující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

23.2.2022 

225. Denis Aleksandrovich 
BORTNIKOV 
(Денис Александрович 
БОРТНИКОВ) 

Datum narození: 
19.11.1974 
Funkce: viceprezident 
a předseda správní 
rady 
Vněštorbank (VTB) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Přidružené osoby: 
Alexander Vasilye
vich Bortnikov (otec); 
Tatiana Borisovna 
Bortnikova (matka) 
Přidružené subjekty: 
VTB Bank 

Denis Bortnikov je jakožto syn spojen 
s Alexanderem Bortnikovem, ředitelem 
federální bezpečností služby (FSB) a stálým 
členem Bezpečnostní rady Ruské federace, 
který se podílel na vytváření politiky ruské 
vlády ohrožující územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 
Je viceprezidentem a předsedou správní 
rady VTB Bank a díky této pozici legitimi
zuje stínové/nelegální příjmy svého otce. 
Tudíž podporuje rovněž ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci východní 
Ukrajiny. 

23.2.2022 

226. Andrei Leonidovich 
KOSTIN 
(Андрей Леонидович 
КОСТИН) 

Datum narození: 
21.9.1956 
Místo narození: 
Moskva, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Funkce: prezident 
správní rady 
Vněštorbank (VTB) 
Přidružené osoby: 
Tamara Mikhailovna 
Kostina (matka); 
Leonid Alekseevich 
Kostin (otec) 
Přidružené subjekty: 
VTB Bank 
Státní příslušnost: 
ruská 

Andrej Leonidovič Kostin je prezidentem 
správní rady Vněštorbank (VTB) – jedné 
z předních ruských bank ve vlastnictví 
státu – a členem Nejvyšší rady politické 
strany „Spojené Rusko“. 
Ve svých veřejných prohlášeních podpo
roval anexi Krymu a vybízel ruské občany, 
aby na Krymu trávili dovolenou. Je rovněž 
spojen s vinařstvím a luxusním hotelem 
na Krymu a podle zpráv sdělovacích 
prostředků je jejich majitelem. 
Podporuje tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost Ukrajiny a má 
prospěch z anexe Krymu. 

23.2.2022 
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227. Igor SHUVALOV 
(Игорь Иванович 
ШУВАЛОВ) 

Datum narození: 
4.1.1967 
Místo narození: Bili
bino, Ruská federace 
Pohlaví: muž 

Igor Ivanovich Šuvalov je předsedou státní 
rozvojové korporace VEB.RF a členem rady 
Euroasijské hospodářské komise. V minu
losti byl prvním místopředsedou ruské 
vlády. V této funkci opakovaně uváděl, že 
po nezákonné anexi Krymu Ruskou federací 
změní Rusko rozpočtová pravidla tak, aby 
zahrnovala další 2 miliony obyvatel. 
Podporuje tudíž činnosti a politiky narušu
jící územní celistvost, svrchovanost a nezávi
slost Ukrajiny. 

23.2.2022 

228. Margarita SIMONYAN 
(Маргарита Симоновна 
СИМОНЬЯН) 

Datum narození: 
6.4.1980 
Místo narození: Kras
nodar (bývalý SSSR, 
nyní Ruská federace) 
Funkce: šéfredaktorka 
televizní zpravodajské 
sítě v anglickém 
jazyce RT (Russia 
Today) 
Přidružené osoby: 
Dmitry Konstantino
vich KISELYOV 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Margarita Simonjan je ústřední postavou 
vládní propagandy. Je rovněž šéfredak
torkou televizní zpravodajské sítě 
v anglickém jazyce RT (Russia Today). Ze 
své funkce prosazovala pozitivní postoj 
k anexi Krymu a k akcím separatistů 
v Donbasu. 
Podporovala tudíž činnosti a politiky naru 
šující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

23.2.2022 

229. Maria ZAKHAROVA 
(Мария Владимировна 
ЗАХАРОВА) 

Datum narození: 
24.12.1975 
Místo narození: 
Moskva, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Funkce: ředitelka 
informačního a tisko
vého odboru Minis
terstva zahraničních 
věcí Ruské federace 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Maria Zacharova je ředitelkou informačního 
a tiskového odboru Ministerstva zahranič
ních věcí Ruské federace. Jako ústřední 
postava vládní propagandy podporovala 
rozmístění ruských ozbrojených sil na Ukra
jině. 
Podporovala tudíž činnosti a politiky naru 
šující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

23.2.2022 
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230. Vladimir Roudolfovitch 
SOLOVIEV 
(Владимир 
Рудольфович 
СОЛОВЬЁВ) 

Datum narození: 
20.12.1963 
Místo narození: 
Moskva, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Funkce: propagan
dista a působí jako 
televizní a rozhlasový 
moderátor 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Vladimir Solovjov je propagandista a působí 
jako televizní a rozhlasový moderátor stanic 
Russia–1 a Rossia 24. Obdržel medaili (řád 
Alexandra Něvského) za „vysokou profesi
onalitu a objektivitu při informování 
o událostech v Republice Krym“. 
Solovjov je znám svým extrémně nepřátel
ským postojem k Ukrajině a pochvalnými 
vyjádřeními na adresu ruské vlády. 
Jako takový nese odpovědnost za podporu 
činností nebo politik narušujících územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

23.2.2022 

231. Konstantin KNYRIK 
(Константин КНЫРИК) 

Datum narození: 
1989 (zřejmě) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Přidružené subjekty: 
OOO МедиаГрупп 
Ньюс Фронт 
(MediaGroup News 
Front Ltd); politická 
strana Rodina 

Konstantin Knyrik je proruský aktivista, 
který provozuje společnost MediaGroup 
News Front Ltd (OOO МедиаГрупп Ньюс 
Фронт), což je internetový zpravodajský 
portál registrovaný na protiprávně anekto
vaném Krymském poloostrově. Stojí v čele 
krymské místní organizace strany Rodina, 
provládní strany působící v Rusku. 
Konstantin Knyrik obdržel medaili „za 
navrácení Krymu“. 
Aktivně tudíž podporoval a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
čímž přispíval k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

232. Aleksey Konstantinovich 
PUSHKOV 
(Алексей Констант 
инович ПУШКОВ) 

Datum narození: 
10.8.1954 
Místo narození: 
Peking, Čína 
Státní příslušnost: 
ruská 
Tel. a fax: 8 (495) 
697-58-69 
Adresa přijímacího 
úřadu v Ruské fede
raci: 51 ul. Lenina, 
Perm, 614000, room 
219 
Telefonní číslo 
a číslo faxu přijíma
cího úřadu v regionu 
Ruské federace: (342) 
253-66-01 
Pohlaví: muž 

Alexej Konstantinovič Puškov je senátorem 
za Permský kraj, členem vládní politické 
strany Jednotné Rusko a předsedou Komise 
pro informační politiku. V několika prohlá 
šeních podpořil anexi Krymského poloo
strova a hovořil o této anexi jako o „fait 
accompli“. 
Jako takový nese odpovědnost za podporu 
činností a politik narušujících územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

23.2.2022 

▼M47
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233. Pyotr TOLSTOY 
(také znám jako: Petr 
Olegovich Tolstoy; Pyotr 
Olegovich Tolstoy) 
(Пётр Олегович 
ТОЛСТОЙ) 

Datum narození: 
20.6.1969 
Místo narození: 
Moskva, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Funkce: ruský 
novinář, producent, 
moderátor a politik. 
Místopředseda Státní 
dumy od roku 2016 
a místopředseda 
Parlamentního shro
máždění Rady 
Evropy od 28. ledna 
2020. 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Pjotr Tolstoj je členem Státní dumy 
a vedoucím ruské delegace v Parlamentním 
shromáždění Rady Evropy (PACE). Je 
rovněž moderátorem televizního pořadu 
„Vremja Pokažet“. Jako ústřední postava 
vládní propagandy se často vyjadřuje ve 
prospěch anexe Krymu. 
Jako takový nese odpovědnost za podporu 
činností a politik narušujících územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

23.2.2022 

▼M60 

234. Yevgeniy Viktorovich 
PRIGOZHIN 
(Евге'ний Ви'кторович 
ПРИГО'ЖИН) 

Datum narození: 
1.6.1961 
Místo narození: 
Leningrad, dříve 
SSSR (nyní Petro
hrad, Ruská federace) 
Funkce: přední 
podnikatel s úzkými 
vazbami na ruské 
politické vedení 
Přidružené osoby: 
Lyubov Valentinovna 
Prigozhina 
(manželka); Violetta 
Prigozhina (matka); 
Přidružené subjekty: 
Wagner Group, 
Internet Research 
Agency, Concord 
company group, 
Concord Management 
and Consulting LLC, 
Megaline LLC 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

►C13 Jevgenij Prigožin je předním ruským 
podnikatelem, který má úzké osobní vazby 
na prezidenta Putina a ruského ministra 
obrany. Financuje a neoficiálně velí Wagne
rově skupině, která je neregistrovaným 
soukromým vojenským subjektem se sídlem 
v Rusku a je odpovědná za nasazení žold
néřů Wagnerovy skupiny na Ukrajině. ◄ 
Společnost Concord, známá též jako 
KOMBINAT PITANIJA KONKORD 
OOO, kterou Prigožin založil a vlastnil 
do listopadu 2019, a skupina dalších společ
ností s vazbami na něj, včetně společností 
Concord Management and Consulting LLC 
a Megaline LLC, měly po nezákonné anexi 
Krymu ze strany Ruska a okupaci východní 
Ukrajiny separatisty podporovanými 
Ruskem prospěch z velkých veřejných 
zakázek ruského ministerstva obrany. 
Jako takový nese odpovědnost za činnosti 
narušující a ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a aktivně je provádí. Rovněž má prospěch 
z vazby na ruské činitele s rozhodovací 
pravomocí odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci východní Ukrajiny. 

21.4.2022 

▼M48 

235. Gennady Andreevich 
Zyuganov 
(Зюганов Геннадий 
Андреевич) 

Datum narození: 
26.6.1944 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M47
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236. Yury Vyacheslavovich 
Afonin 
(Афонин Юрий 
Вячеславович) 

Datum narození: 
22.3.1977 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

237. Vladimir Kashin 
(Кашин Владимир 
Иванович) 

Datum narození: 
10.8.1948 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

238. Dmitry Novikov 
(Новиков Дмитрий 
Георгиевич) 

Datum narození: 
12.9.1969 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

239. Nikolay Kharitonov 
(Харитонов Николай 
Михайлович) 

Datum narození: 
30.10.1948 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

240. Nikolai Kolomeytsev 
(Коломейцев Николай 
Васильевич) 

Datum narození: 
1.9.1956 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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241. Sergey Shargunov 
(Шаргунов Сергей 
Александрович) 

Datum narození: 
12.5.1980 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

242. Vadim Kumin 
(Кумин Вадим Валент 
инович) 

Datum narození: 
1.1.1973 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

243. Yury Sinelshchikov 
(Синельщиков Юрий 
Петрович) 

Datum narození: 
26.9.1947 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

244. Kazbek Taysayev 
(Тайсаев Казбек 
Куцукович) 

Datum narození: 
12.2.1967 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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245. Alexey Kurinny 
(Куринный Алексей 
Владимирович) 

Datum narození: 
18.1.1974 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

246. Anzhelika Glazkova 
(Глазкова Анжелика 
Егоровна) 

Datum narození: 
28.12.1968 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

247. Alexander Yushchenko 
(Ющенко Александр 
Андреевич) 

Datum narození: 
19.11.1969 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

248. Vyacheslav Markhayev 
(Мархаев Вячеслав 
Михайлович) 

Datum narození: 
1.6.1955 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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249. Anatoly Bifov 
(Бифов Aнатолий 
Жамалович) 

Datum narození: 
7.1.1963 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

250. Nikolay Arefyev 
(Николай Васильевич 
Арефьев) 

Datum narození: 
11.3.1949 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

251. Boris Komotsky 
(Комоцкий Борис 
Олегович) 

Datum narození: 
31.1.1956 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

252. Irina Filatova 
(Филатова Ирина 
Анатольевна) 

Datum narození: 
8.8.1978 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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253. Sergey Levchenko 
(Левченко Сергей 
Георгиевич) 

Datum narození: 
2.11.1953 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

254. Artyom Prokofyev 
(Прокофьев Артём 
Вячеславович) 

Datum narození: 
31.12.1983 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

255. Maria Drobot 
(Дробот Мария Влад 
имировна) 

Datum narození: 
21.3.1982 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

256. Ivan Babich 
(Бабич Иван Нико 
лаевич) 

Datum narození: 
2.9.1982 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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257. Nikolay Osadchy 
(Осадчий Николай 
Иванович) 

Datum narození: 
8.12.1957 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

258. Alexey Korniyenko 
(Корниенко Алексей 
Викторович) 

Datum narození: 
22.7.1976 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

259. Sergey Gavrilov 
(Гаврилов Сергей 
Анатольевич) 

Datum narození: 
27.1.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

260. Nikolay Ivanov 
(Иванов Николай 
Николаевич) 

Datum narození: 
17.1.1957 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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261. Roman Lyabikhov 
(Лябихов Роман 
Михайлович) 

Datum narození: 
7.5.1973 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

262. Vladimir Isakov 
(Исаков Владимир 
Павлович) 

Datum narození: 
25.2.1987 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

263. Renat Suleymanov 
(Сулейманов Ренат 
Исмаилович) 

Datum narození: 
24.12.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

264. Vladimir Blotsky 
(Блоцкий Владимир 
Николаевич) 

Datum narození: 
10.11.1977 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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265. Sergey Panteleyev 
(Пантелеев Сергей 
Михайлович) 

Datum narození: 
4.7.1951 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

266. Georgy Kamnev 
(Камнев Георгий 
Петрович) 

Datum narození: 
5.1.1983 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

267. Nikolay Vasilyev 
(Васильев Николай 
Иванович) 

Datum narození: 
28.3.1958 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

268. Boris Ivanyuzhenkov 
(Иванюженков Борис 
Викторович) 

Datum narození: 
28.2.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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269. Viktor Sobolev 
(Соболев Виктор 
Иванович) 

Datum narození: 
23.2.1950 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

270. Mikhail Avdeyev 
(Авдеев Михаил 
Юрьевич) 

Datum narození: 
6.3.1977 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

271. Nina Ostanina 
(Останина Нина 
Александровна) 

Datum narození: 
26.12.1955 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

272. Yevgeny Bessonov 
(Бессонов Евгений 
Иванович) 

Datum narození: 
26.11.1968 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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273. Nikolay Yezersky 
(Езерский Николай 
Николаевич) 

Datum narození: 
8.5.1956 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

274. Sergei Obukhov 
(Обухов Сергей 
Павлович) 

Datum narození: 
5.10.1958 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

275. Denis Parfyonov 
(Парфенов Денис 
Андреевич) 

Datum narození: 
22.9.1987 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

276. Andrei Anatolyevich 
Alekhin 
(Андрей Анатольевич 
Алехин) 

Datum narození: 
9.2.1959 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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277. Petr Revoldovich 
Ammosov 
(Аммосов Петр 
Револьдович) 

Datum narození: 
22.9.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

278. Sergei Kazankov 
(Казанков Сергей 
Иванович) 

Datum narození: 
9.10.1972 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

279. Oleg Lebedev 
(Лебедев Олег Алекс 
андрович) 

Datum narození: 
12.10.1976 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

280. Mikhail Matveyev 
(Матвеев Михаил 
Николаевич) 

Datum narození: 
13.5.1968 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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281. Maria Prusakova 
(Прусакова Мария 
Николаевна) 

Datum narození: 
4.9.1983 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

282. Oleg Smolin 
(Смолин Олег Нико 
лаевич) 

Datum narození: 
10.2.1952 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

283. Mikhail Shchapov 
(Щапов Михаил 
Викторович) 

Datum narození: 
20.9.1975 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

284. Sergei Karginov 
(Каргинов Сергей 
Генрихович) 

Datum narození: 
5.9.1969 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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285. Yaroslav Nilov 
(Нилов Ярослав Евген 
ьевич) 

Datum narození: 
20.3.1982 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

286. Vladimir Sipyagin 
(Владимир Владими 
рович Сипягин) 

Datum narození: 
19.2.1970 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

287. Vasily Vlasov 
(Власов Василий 
Максимович) 

Datum narození: 
27.6.1995 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

288. Boris Chernyshov 
(Чернышов Борис 
Александрович) 

Datum narození: 
25.6.1991 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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289. Andrey Lugovoy 
(Луговой Андрей 
Константинович) 

Datum narození: 
19.9.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

290. Dmitry Svishchev 
(Свищев Дмитрий 
Александрович) 

Datum narození: 
22.5.1969 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

291. Valery Seleznyov 
(Селезнев Валерий 
Сергеевич) 

Datum narození: 
5.9.1964 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

292. Kaplan Panesh 
(Панеш Каплан Мугд 
инович) 

Datum narození: 
4.9.1974 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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293. Arkady Svistunov 
(Свистунов Аркадий 
Николаевич) 

Datum narození: 
28.4.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

294. Stanislav Naumov 
(Наумов Станислав 
Александрович) 

Datum narození: 
4.10.1972 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

295. Vladimir Koshelev 
(Кошелев Владимир 
Алексеевич) 

Datum narození: 
1.10.1974 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

296. Ivan Musatov 
(Мусатов Иван Михай 
лович) 

Datum narození: 
14.2.1976 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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297. Yevgeny Markov 
(Марков Евгений 
Владимирович) 

Datum narození: 
8.11.1973 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

298. Ivan Sukharev 
(Сухарев Иван Конст 
антинович) 

Datum narození: 
10.6.1978 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

299. Boris Paykin 
(Пайкин Борис 
Романович) 

Datum narození: 
26.3.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

300. Yuri Napso 
(Напсо Юрий Аисович) 

Datum narození: 
17.4.1973 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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301. Aleksei Didenko 
(Диденко Алексей 
Николаевич) 

Datum narození: 
30.3.1983 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

302. Aleksei Zhuravlyev 
(Журавлев Алексей 
Александрович) 

Datum narození: 
30.6.1962 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

303. Sergei Leonov 
(Леонов Сергей 
Дмитриевич) 

Datum narození: 
9.5.1983 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

304. Gennady Semigin 
(Семигин Геннадий 
Юрьевич) 

Datum narození: 
23.3.1964 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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305. Aleksandr Terentyev 
(Терентьев Александр 
Васильевич) 

Datum narození: 
1.1.1961 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

306. Fedot Tumusov 
(Тумусов Федот 
Семёнович) 

Datum narození: 
30.6.1955 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

307. Timur Kanokov 
(Каноков Тимур Бори 
сович) 

Datum narození: 
24.9.1972 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

308. Igor Ananskikh 
(Ананских Игорь 
Александрович) 

Datum narození: 
6.9.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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309. Vadim Belousov 
(Белоусов Вадим Влад 
имирович) 

Datum narození: 
2.10.1960 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

310. Dmitry Gusev 
(Гусев Дмитрий 
Геннадьевич) 

Datum narození: 
23.7.1972 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

311. Aleksandr Remezkov 
(Ремезков Александр 
Александрович) 

Datum narození: 
7.4.1962 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

312. Andrei Kuznetsov 
(Кузнецов Андрей 
Анатольевич) 

Datum narození: 
29.5.1972 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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313. Sergei Kabyshev 
(Кабышев Сергей 
Владимирович) 

Datum narození: 
4.9.1963 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

314. Mikhail Delyagin 
(Делягин Михаил 
Геннадьевич) 

Datum narození: 
18.3.1968 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

315. Oleg Nilov 
(Нилов Олег Анато 
льевич) 

Datum narození: 
8.5.1962 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

316. Nikolai Burlyayev 
(Бурляев Николай 
Петрович) 

Datum narození: 
3.8.1946 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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317. Anatoli Aksakov 
(Аксаков Анатолий 
Геннадьевич) 

Datum narození: 
28.11.1957 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

318. Aleksandr Aksyonenko 
(Аксёненко Александр 
Сергеевич) 

Datum narození: 
8.3.1986 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

319. Anatoly Wasserman 
(Анатолий Алексан 
дрович Вассерман / 
укр. Анатолiй Олекс 
андрович Вассерман) 

Datum narození: 
9.12.1952 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

320. Valery Gartung 
(Валерий Карлович 
Гартунг) 

Datum narození: 
12.11.1960 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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321. Yuri Grigoryevich 
(Григорьев Юрий 
Иннокентьевич) 

Datum narození: 
20.9.1969 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

322. Dmitri Kuznetsov 
(Кузнецов Дмитрий 
Вадимович) 

Datum narození: 
5.3.1975 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

323. Yana Lantratova 
(Лантратова Яна Вале 
рьевна) 

Datum narození: 
14.12.1988 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

324. Anatoli Lisitsyn 
(Лисицын Анатолий 
Иванович) 

Datum narození: 
26.6.1947 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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325. Galina Khovanskaya 
(Хованская Галина 
Петровна) 

Datum narození: 
23.8.1943 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

326. Sergey Yakhnyuk 
(Сергей Васильевич 
Яхнюк) 

Datum narození: 
3.7.1962 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

327. Alexander Yakubovsky 
(Александр Владими 
рович Якубовский) 

Datum narození: 
7.5.1985 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

328. Azat Ferdinandovich 
Yagafarov 
(Ягафаров Азат Ферд 
инандович) 

Datum narození: 
4.4.1961 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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329. Aleksandr Shcherbakov 
(Александр Владими 
рович Щербаков) 

Datum narození: 
12.5.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

330. Nikolai Shcheglov 
(Щеглов Николай 
Михайлович) 

Datum narození: 
16.3.1960 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

331. Adalbi Shhagoshev 
(Адальби Люлевич 
Шхагошев) 

Datum narození: 
6.6.1967 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

332. Vadim Shuvalov 
(Вадим Николаевич 
Шувалов) 

Datum narození: 
17.2.1958 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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333. Igor Shubin 
(Игорь Николаевич 
Шубин) 

Datum narození: 
20.12.1955 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

334. Nadezhda Shkolkina 
(Надежда Васильевна 
Школкина) 

Datum narození: 
12.5.1970 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

335. Anton Shipulin 
(Антон Владимирович 
Шипулин) 

Datum narození: 
21.8.1987 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

336. Yuri Shvytkin 
(Юрий Николаевич 
Швыткин) 

Datum narození: 
24.5.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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337. Sergey Chizhov 
(Сергей Викторович 
Чижов) 

Datum narození: 
16.3.1964 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

338. Alexey Chernyak 
(Алексей Юрьевич 
Черняк) 

Datum narození: 
27.8.1973 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

339. Sergei Tchepikov 
(Сергей Владимирович 
Чепиков) 

Datum narození: 
30.1.1967 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

340. Nikita Yurevich Chaplin 
(Чаплин, Никита 
Юрьевич) 

Datum narození: 
28.7.1982 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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341. Elena Moiseevna 
Tsunaeva 
(Елена Моисеевна 
Цунаева) 

Datum narození: 
13.1.1969 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

342. Nikolay Grigorevich 
Tsed 
(Николай Григорьевич 
Цед) 

Datum narození: 
6.1.1959 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

343. Murat Khasanov 
(Мурат Русланович 
Хасанов) 

Datum narození: 
10.12.1970 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

344. Ekaterina Vladimirovna 
Kharchenko 
(Харченко Екатерина 
Владимировна) 

Datum narození: 
11.8.1977 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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345. Sultan Khamzaev 
(Хамзаев Бийсултан 
Султанбиевич) 

Datum narození: 
24.5.1982 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

346. Tamara Frolova 
(Тамара Ивановна 
Фролова) 

Datum narození: 
2.11.1959 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

347. Vyacheslav Vasilevich 
Fomichev 
(Вячеслав Васильевич 
Фомичёв) 

Datum narození: 
26.4.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

348. Vyacheslav Fetisov 
(Вячеслав Фетисов) 

Datum narození: 
20.4.1958 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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349. Pavel Fedyaev 
(Павел Михайлович 
Федяев) 

Datum narození: 
31.7.1982 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

350. Yevgeny Fyodorov 
(Евгений Алексеевич 
Фёдоров) 

Datum narození: 
11.5.1963 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

351. Airat Farrakhov 
(Айрат Закиевич 
Фаррахов) 

Datum narození: 
17.2.1968 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

352. Oksana Fadina 
(Оксана Николаевна 
Фадина) 

Datum narození: 
3.7.1976 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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353. Rimma Amirovna 
Utyasheva 
(Римма Амировна 
Утяшева) 

Datum narození: 
3.1.1952 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

354. Larisa Tutova 
(Лариса Николаевна 
Тутова) 

Datum narození: 
18.10.1969 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

355. Artyom Turov 
(Артём Викторович 
Туров) 

Datum narození: 
1.3.1984 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

356. Andrey Fedorovich 
Trifonov 
(Андрей Фёдорович 
Трифонов) 

Datum narození: 
1.5.1965 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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357. Aleksandr Pavlovich 
Teterdinko 
(Александр Павлович 
Тетердинко) 

Datum narození: 
20.11.1983 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

358. Roman Teryushkov 
(Роман Игоревич 
Терюшков) 

Datum narození: 
20.12.1979 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

359. Mikhail Terentyev 
(Михаил Борисович 
Терентьев) 

Datum narození: 
14.5.1970 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

360. Sergey Ten 
(Сергей Юрьевич Тен) 

Datum narození: 
25.8.1976 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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361. Muslim Barisovich 
Tatriev 
(Муслим Барисович 
Татриев) 

Datum narození: 
11.1.1980 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

362. Michail Vasilevich Tara
senko 
(Михаил Васильевич 
Тарасенко) 

Datum narození: 
21.11.1947 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

363. Artur Taymazov 
(Артур Борисович 
Таймазов) 

Datum narození: 
20.7.1979 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

364. Ekaterina Stenyakina 
(Екатерина Петровна 
Стенякина) 

Datum narození: 
4.5.1985 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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365. Mikhail Starshinov 
(Михаил Евгеньевич 
Старшинов) 

Datum narození: 
12.12.1971 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

366. Aleksandr Yurevich 
Spiridonov 
(Александр Юрьевич 
Спиридонов) 

Datum narození: 
3.1.1989 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

367. Sergey Anatolevich 
Solovev 
(Сергей Анатольевич 
Соловьев) 

Datum narození: 
1.5.1961 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

368. Sergey Sokol 
(Сергей Михайлович 
Сокол) 

Datum narození: 
17.12.1970 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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369. Viktor Vladimirovich 
Smirnov 
(Виктор Владимирович 
Смирнов) 

Datum narození: 
9.9.1968 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

370. Valeriy Skrug 
(Валерий Степанович 
Скруг) 

Datum narození: 
20.6.1963 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

371. Andrei Skoch 
(Андрей Владимирович 
Скоч) 

Datum narození: 
30.1.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

372. Gennadiy Sklyar 
(Геннадий Иванович 
Скляр) 

Datum narození: 
17.5.1952 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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373. Aleksandr Anatolevich 
Skachkov 
(Александр Анато 
льевич Скачков) 

Datum narození: 
21.11.1960 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

374. Aleksey Sitnikov 
(Алексей Владими 
рович Ситников) 

Datum narození: 
19.6.1971 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

375. Pavel Vladimirovich 
Simigin 
(Симигин Павел Влад 
имирович) 

Datum narození: 
26.7.1968 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

376. Leonid Jakovlevitch 
Simanovskiy 
(Симановский Леонид 
Яковлевич) 

Datum narození: 
19.7.1949 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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377. Vladimir Borisovich 
Senin 
(Сенин Владимир 
Борисович) 

Datum narození: 
17.9.1960 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

378. Viktor Seliverstov 
(Селиверстов Виктор 
Валентинович) 

Datum narození: 
2.8.1954 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

379. Aydyn Nikolaevich 
Saryglar 
(Айдын Николаевич 
Сарыглар) 

Datum narození: 
22.2.1988 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

380. Yuliya Vladimirovna 
Saranova 
(Юлия Владимировна 
Саранова) 

Datum narození: 
21.10.1988 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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381. Shamsail Saraliyev 
(Шамсаил Юнусович 
Саралиев) 

Datum narození: 
5.11.1973 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

382. Aleksandr Samokutyaev 
(Александр Михай 
лович Самокутяев) 

Datum narození: 
13.3.1970 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

383. Vladimir Igorevich 
Samokish 
(Владимир Игоревич 
Самокиш) 

Datum narození: 
20.9.1975 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

384. Alla Leonidovna Salaeva 
(Алла Леонидовна 
Салаева) 

Datum narození: 
14.9.1979 

Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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385. Oleg Savchenko 
(Олег Владимирович 
Савченко) 

Datum narození: 
25.10.1966 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

386. Dmitry Savelyev 
(Дмитрий Иванович 
Савельев) 

Datum narození: 
25.5.1971 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

387. Khizri Abakarov 
(Хизри Магомедович 
Абакаров) 

Datum narození: 
28.6.1960 

Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

388. Bekkhan Agayev 
(Бекхан Вахаевич 
Агаев) 

29.3.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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389. Rahim Asimov 
(Рахим Азизбоевич 
Азимов) 

16.8.1964 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

390. Elvira Aitkulova 
(Эльвира Ринатовна 
Аиткулова) 

19.8.1973 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

391. Nikolay Alexeyenko 
(Николай Николаевич 
Алексеенко) 

29.11.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

392. Sergey Altukhov 
(Сергей Викторович 
Алтухов) 

23.2.1982 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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393. Andrey Alshevskih 
(Андрей Геннадьевич 
Альшевских) 

14.5.1972 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

394. Olga Amelchenkova 
(Ольга Николаевна 
Амельченкова) 

5.9.1990 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

395. Andrey Anikeyev 
(Андрей Анатольевич 
Аникеев) 

16.12.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

396. Grigori Wiktorowitsch 
Anikeev 
(Григорий Викторович 
Аникеев) 

28.2.1972 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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397. Igor Antropenko 
(Игорь Александрович 
Антропенко) 

10.12. 1969 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

398. Olga Anufriyeva 
(Ольга Николаевна 
Ануфриева) 

18.8. 1974 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

399. Valentina Artamonova 
(Валентина Николаевна 
Артамонова) 

13.12.1960 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

400. Aljona Igorevna Arschi
nova 
(Алёна Игоревна 
Аршинова) 

3.3.1985 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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401. Rinat Ayupov 
(Ринат Зайдулаевич 
Аюпов), 

13.8.1974 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

402. Leonid Babashov 
(Леонид Иванович 
Бабашов) 

31.1.1966 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

403. Timofey Bazhenov 
(Тимофей Баженов) 

25.1.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

404. Zarif Baiguskarov 
(Зариф Закирович 
Байгускаров) 

30.6.1967 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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405. Bekkhan Barakhoyev 
(Бекхан Абдулхам 
идович Барахоев) 

1.8.1973 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

406. Anton Basansky 
(Антон Александрович 
Басанский) 

9.7.1987 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

407. Rima Akberdinowna 
Batalova 
(Рима Акбердиновна 
Баталова) 

1.1.1964 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

408. Vitaly Bakhmetyev 
(Виталий Викторович 
Бахметьев) 

12.8.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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409. Badma Bashankayev 
(Бадма Николаевич 
Башанкаев) 

16.6.1978 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

410. Irina Belych 
(Ирина Викторовна 
Белых) 

16.8.1964 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

411. Svetlana Bessarab 
(Светлана Викторовна 
Бессараб), 

7.12.1970 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

412. Daniil Bessarabov 
(Даниил Владимирович 
Бессарабов) 

9.7.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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413. Sergey Bidonko 
(Сергей Юрьевич 
Бидонько) 

18.8.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

414. Artyom Bichayev 
(Артём Александрович 
Бичаев) 

4.4.1990 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

415. Irek Borissowitsch 
Boguslawski 
(Ирек Борисович Богу 
славский) 

9.9.1967 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

416. Jelena Bondarenko 
(Елена Вениаминовна 
Бондаренко) 

10.6.1968 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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417. Alexander Borissov 
(Александр Алексан 
дрович Борисов) 

17.8.1974 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

418. Alexander Borodai 
(Александр Юрьевич 
Бородай) 

25.7.1972 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

419. Nikolay Bortsov 
(Николай Иванович 
Борцов) 

8.5.1945 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

420. Sergey Boyarskiy 
(Сергей Михайлович 
Боярский) 

24.1.1980 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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421. Nikolai Brykin 
(Николай Гаврилович 
Брыкин) 

25.11.1959 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

422. Nikolai Buduyev 
(Николай Робертович 
Будуев) 

24.3.1974 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

423. Vadim Bulavinov 
(Вадим Евгеньевич 
Булавинов) 

20.3.1963 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

424. Sergey Burlakov 
(Сергей Владимирович 
Бурлаков) 

26.5.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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425. Vladimir Burmatov 
(Владимир Владими 
рович Бурматов) 

18.8.1981 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

426. Maria Valerjevna Butina 
(Мария Валерьевна 
Бутина) 

10.11.1988 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

427. Tatiana Butskaya 
(Татьяна Викторовна 
Буцкая) 

8.5.1975 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

428. Ernest Valeev 
(Эрнест Абдулович 
Валеев) 

7.4.1950 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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429. Oleg Valenchuk 
(Олег Дорианович 
Валенчук) 

14.9.1960 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

430. Nikolai Valueev 
(Николай Сергеевич 
Валуев) 

21.8.1973 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

431. Maria Vasilkova 
(Мария Викторовна 
Василькова) 

13.2.1978 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

432. Alexey Veller 
(Алексей Борисович 
Веллер) 

9.1.1966 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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433. Sergey Veremeenko 
(Сергей Алексеевич 
Веремеенко) 

26.9.1955 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

434. Roman Vodyanov 
(Роман Михайлович 
Водянов) 

25.11.1982 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

435. Ilya Volfson 
(Илья Светославович 
Вольфсон) 

8.6.1981 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

436. Andrey Vorobev 
(Андрей Викторович 
Воробьёв) 

24.7.1985 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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437. Anatoliy Voronovskiy 
(Анатолий Воронов 
ский) 

28.12.1966 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

438. Anatoli Vyborny 
(Анатолий Борисович 
Выборный) 

8.6.1965 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

439. Abdulkhakim Gadzhiyev 
(Абдулхаким Кутбуд 
инович Гаджиев) 

13.2.1966 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

440. Murad Gadzhiyev 
(Мурад Станиславович 
Гаджиев) 

31.7.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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441. Ruslan Gadzhiyev 
(Руслан Гаджиевич 
Гаджиев) 

29.8.1978 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

442. Oleg Garin 
(Олег Владимирович 
Гарин) 

26.12.1973 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

443. Dzhamaladin Gasanov 
(Джамаладин Набиевич 
Гасанов) 

5.8.1964 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

444. Zaur Gekkiev 
(Заур Далхатович 
Геккиев) 

12.2.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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445. Olga Germanova 
(Ольга Михайловна 
Германова) 

26.9.1961 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

446. Anton Getta 
(Антон Александрович 
Гетта) 

29.4.1980 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

447. Dinar Gilmutdinov 
(Динар Загитович 
Гильмутдинов) 

10.8.1969 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

448. Ildar Gilmutdinov 
(Ильдар Ирекович 
Гильмутдинов) 

3.9.1962 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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449. Andrei Gimbatov 
(Андрей Петрович 
Гимбатов) 

19.7.1979 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

450. Boris Gladkikh 
(Борис Михайлович 
Гладких) 

16.2.1983 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

451. Aleksey Govyrin 
(Алексей Говырин) 

26.5.1983 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

452. Oleg Golikov 
(Олег Александрович 
Голиков) 

21.10.1968 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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453. Nikolay Goncharov 
(Николай Алексан 
дрович Гончаров) 

13.1.1984 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

454. Anton Gorelkin 
(Антон Вадимович 
Горелкин) 

22.12.1982 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

455. Andrey Gorokhov 
(Андрей Юрьевич 
Горохов) 

13.1.1960 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

456. Andrey Gurulev 
(Андрей Викторович 
Гурулёв) 

16.10.1967 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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457. Galina Danchikova 
(Галина Иннокентьевна 
Данчикова) 

13.8.1954 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

458. Ivan Demtschenko 
(Иван Иванович 
Демченко) 

27.9.1960 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

459. Viktor Deryabkin 
(Виктор Ефимович 
Дерябкин) 

11.5.1954 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

460. Viktor Dsjuba 
(Виктор Викторович 
Дзюба) 

10.8.1977 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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461. Oleg Dimov 
(Олег Дмитриевич 
Димов) 

8.3.1968 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

462. Akhmed Dogayev 
(Ахмед Шамханович 
Догаев) 

18.8.1965 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

463. Nikolay Doluda 
(Николай Алексан 
дрович Долуда) 

10.6.1952 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

464. Andrey Doroshenko 
(Андрей Николаевич 
Дорошенко) 

10.3.1977 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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465. Yuliya Nikolaevna 
Drozhzhina 
(Юлия Николаевна 
Дрожжина) 

1.3.1990 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

466. Alexander Drozdov 
(Александр Сергеевич 
Дроздов) 

1.11.1970 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

467. Tatyana Dyakonova 
(Татьяна Ивановна 
Дьяконова) 

22.4.1970 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

468. Yelena Yevtyukhova 
(Елена Александровна 
Евтюхова) 

7.8.1970 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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469. Aleksey Yezubov 
(Алексей Петрович 
Езубов) 

10.2.1948 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

470. Vitali Jefimow 
(Виталий Борисович 
Ефимов) 

4.4.1940 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

471. Konstantin Zakharov 
(Константин Юрьевич 
Захаров) 

31.3.1973 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

472. Viktor Subarev 
(Зубарев Виктор 
Владиславович) 

20.2.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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473. Oleg Ivaninskiy 
(Олег Иванович Иван 
инский) 

5.6.1966 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

474. Vladimir Ivanov 
(Владимир Валерьевич 
Иванов) 

10.2.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

475. Maxim Ivanov 
(Максим Анатольевич 
Иванов 

24.11.1967 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

476. Maksim Ivanov 
(Максим Евгеньевич 
Иванов) 

23.5.1987 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 140 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

477. Irina Ivenskikh 
(Ирина Валентиновна 
Ивенских) 

22.7.1972 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

478. Leonid Ivlev 
(Леонид Григорьевич 
Ивлев) 

1.5.1953 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

479. Viktor Ignatov 
(Виктор Алексан 
дрович Игнатов) 

15.10.1968 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

480. Igor Igoshin 
(Игорь Николаевич 
Игошин) 

11.12.1970 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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481. Vladimir Ilynikh 
(Владимир Алексеевич 
Ильиных) 

20.5.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

482. Alexander Iltyakov 
(Александр Владими 
рович Ильтяков) 

9.10.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

483. Andrei Issajev 
(Андрей Констант 
инович Исаев) 

1.10.1964 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

484. Dmitry Islamov 
(Дмитрий Викторович 
Исламов) 

5.12.1977 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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485. Dmitry Kadenkov 
(Дмитрий Михайлович 
Каденков) 

3.5.1972 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

486. Viktor Kazakov 
(Виктор Алексеевич 
Казаков) 

4.4.1949 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

487. Rustam Kalimullin 
(Рустам Галиуллович 
Калимуллин) 

2.1.1958 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

488. Alexei Kanayev 
(Алексей Валерианович 
Канаев) 

30.9.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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489. Georgy Karlov 
(Георгий Алексан 
дрович Карлов) 

4.1.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

490. Anatoly Karpov 
(Анатолий Евгеньевич 
Карпов) 

23.5.1951 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

491. Andrey Kartapolov 
(Андрей Валериевич 
Картаполов) 

9.11.1963 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

492. Igor Kastyukevich 
(Игорь Юрьевич Каст 
юкевич) 

6.12.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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493. Pavel Kachkaev 
(Павел Рюрикович 
Качкаев) 

4.10.1951 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

494. Ivan Kvitka 
(Иван Иванович 
Квитка) 

4.5.1967 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

495. Viktor Kidyaev 
(Виктор Борисович 
Кидяев) 

9.7.1956 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

496. Mikhail Kizeev 
(Михаил Владими 
рович Кизеев) 

31.3.1978 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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497. Mikhail Kislyakov 
(Михаил Леонидович 
Кисляков) 

18.11.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

498. Alexander Kogan 
(Александр Борисович 
Коган) 

26.2.1969 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

499. Alfia Kogogina 
(Альфия Гумаровна 
Когогина) 

22.2.1968 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

500. Aleksandr Kozlovskiy 
(Александр Нико 
лаевич Козловский) 

5.5.1973 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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501. Andrey Kolesnik 
(Андрей Иванович 
Колесник) 

26.2.1960 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

502. Oleg Kolesnikov 
(Олег Алексеевич 
Колесников) 

11.9.1968 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

503. Sergey Kolunov 
(Сергей Владимирович 
Колунов) 

22.3.1973 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

504. Vladimir Kononov 
(Владимир Михай 
лович Кононов) 

13.3.1958 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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505. Olga Korobova 
(Ольга Владимировна 
Коробова) 

15.9.1978 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

506. Natalya Kostenko 
(Наталья Васильевна 
Костенко) 

9.8.1980 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

507. Sergey Kotkin 
(Сергей Николаевич 
Коткин) 

11.3.1956 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

508. Denis Kravchenko 
(Денис Борисович 
Кравченко) 

17.4. 1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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509. Anton Krasnoshtanov 
(Антон Алексеевич 
Красноштанов) 

10.6.1986 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

510. Sergey Krivonosov 
(Сергей Владимирович 
Кривоносов) 

29.5.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

511. Mikhail Kuzmin 
(Михаил Владими 
рович Кузьмин) 

5.8.1955 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

512. Tatyana Kusayko 
(Татьяна Алексеевна 
Кусайко) 

15.1.1960 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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513. Vitaliy Kushnarev 
(Виталий Васильевич 
Кушнарёв) 

1.5.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

514. Alexei Lavrinenko 
(Алексей Фёдорович 
Лавриненко) 

20.8.1955 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

515. Dmitriy Lameykin 
(Дмитрий Викторович 
Ламейкин) 

27.2.1977 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

516. Yevgeniy Lebedev 
(Евгений Викторович 
Лебедев) 

12.12.1957 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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517. Anatoliy Lesun 
(Анатолий Фёдорович 
Лесун) 

27.2.1959 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

518. Ruslan Abdulvakhievich 
Lechkhadzhiev 
(Руслан Абдулвахиевич 
Лечхаджиев) 

2.7.1965 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

519. Sergei Lissovski 
(Сергей Фёдорович 
Лисовский) 

25.4.1960 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

520. Vitali Lichachow 
(Виталий Викторович 
Лихачёв) 

22.2.1964 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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521. Tatyana Lobach 
(Татьяна Георгиевна 
Лобач) 

8.1.1974 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

522. Vyacheslav Loginov 
(Вячеслав Юрьевич 
Логинов) 

9.1.1979 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

523. Ivan Loor 
(Иван Иванович Лоор) 

11.12.1955 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

524. Dmitriy Lotsmanov 
(Дмитрий Николаевич 
Лоцманов) 

2.3.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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525. Roman Lyubarskiy 
(Роман Валерьевич 
Любарский) 

16.7.1980 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

526. Alexander Mazhuga 
(Александр Георгиевич 
Мажуга) 

6.8.1980 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

527. Denis Maidanov 
(Денис Майданов) 

17.2.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

528. Vyatscheslav Makarov 
(Вячеслав Сераф 
имович Макаров) 

7.5.1955 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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529. Zurab Makiyev 
(Зураб Гайозович 
Макиев) 

30.9.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

530. Alexander Maximov 
(Александр Алексан 
дрович Максимов) 

15.11.1946 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

531. Rafael Mardanshin 
(Рафаэль Мирхат 
имович Марданшин) 

24.12.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

532. Andrey Markov 
(Андрей Павлович 
Марков) 

30.6.1972 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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533. Aidar Metshin 
(Айдар Раисович 
Метшин) 

27.8.1963 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

534. Vitaly Milonov 
(Виталий Валент 
инович Милонов) 

23.1.1974 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

535. Sergey Morozov 
(Сергей Иванович 
Морозов) 

6.9.1959 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

536. Natalya Nazarova 
(Наталья Васильевна 
Назарова) 

22.12.1953 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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537. Anton Nemkin 
(Антон Игоревич 
Немкин) 

22.8.1983 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

538. Nikolay Nikolaev 
(Николай Петрович 
Николаев) 

2.4.1970 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

539. Vyacheslav Nikonov 
(Вячеслав Никонов) 

5.6.1956 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

540. Evgeniy Nifantiev 
(Евгений Олегович 
Нифантьев) 

14.9.1978 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 
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541. Nurbagand Nurbagandov 
(Нурбаганд Нурбаг 
андов) 

19.3.1957 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

542. Yuliya Ogloblina 
(Юлия Васильевна 
Оглоблина), 

1.11.1989 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

543. Leonid Ogul 
(Леонид Анатольевич 
Огуль) 

26.10.1963 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

544. Natalya Orlova 
(Наталья Алексеевна 
Орлова) 

29.8.1969 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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545. Gennadiy Panin 
(Геннадий Олегович 
Панин) 

13.6.1981 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

546. Nikolay Pankov 
(Николай Васильевич 
Панков) 

5.1.1965 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

547. Irina Aleksandrovna 
Pankina 
(Ирина Александровна 
Панькина) 

8.3.1986 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

548. Evgeny Pervyshov 
(Евгений Алексеевич 
Первышов) 

4.5.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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549. Vyacheslav Petrov 
(Вячеслав Анатольевич 
Петров) 

17.8.1969 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

550. Sergey Petrov 
(Сергей Валериевич 
Петров) 

19.4.1965 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

551. Yury Petrov 
(Юрий Александрович 
Петров), 

10.4.1947 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

552. Nikolay Petrunin 
(Николай Юрьевич 
Петрунин), 

27.2.1976 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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553. Valentina Pivnenko 
(Валентина Николаевна 
Пивненко) 

14.6.1947 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

554. Olga Pilipenko 
(Ольга Васильевна 
Пилипенко), 

4.1.1966 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

555. Dmitri Pirog 
(Дмитрий Юрьевич 
Пирог) 

27.6.1980 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

556. Vladimir Plotnikov 
(Владимир Николаевич 
Плотников) 

30.11.1961 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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557. Dmitriy Viktorovich 
Pogorelyy 
(Дмитрий Викторович 
Погорелый) 

4.10.1977 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

558. Nataliya Poluyanova 
(Наталия Владими 
ровна Полуянова) 

11.3.1981 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

559. Arkady Ponomarev 
(Аркадий Николаевич 
Пономарёв) 

16.5.1956 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

560. Yevgeny Popov 
(Евгений Попов) 

11.9.1978 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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561. Aleksandr Prokopyev 
(Александр Сергеевич 
Прокопьев) 

5.8.1986 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

562. Roman Ptitsyn 
(Роман Викторович 
Птицын) 

8.9.1975 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

563. Vladislav Reznik 
(Владислав Матусович 
Резник) 

17.5.1954 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

564. Vladimir Resin 
(Владимир Иосифович 
Ресин) 

21.2.1936 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 162 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

565. Victoria Rodina 
(Виктория Сергеевна 
Родина) 

29.10.1989 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

566. Irina Rodnina 
(Ирина Константин 
овна Роднина) 

12.9.1949 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

567. Roman Romanenko 
(Роман Юрьевич 
Романенко) 

9.8.1971 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

568. Mikhail Romanov 
(Михаил Валентинович 
Романов) 

3.11.1984 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M48
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569. Igor Rudensky 
(Игорь Николаевич 
Руденский) 

11.9.1962 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

570. Alexander Rumyantsev 
(Александр Григ 
орьевич Румянцев) 

12.2.1947 Jako poslanec Státní dumy hlasoval pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořil a prováděl 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěl tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

571. Zhanna Ryabtseva 
(Рябцева Жанна 
Анатольевна) 

8.12.1977 Jako poslankyně Státní dumy hlasovala pro 
přijetí usnesení č. 58243-8 „O výzvě Státní 
dumy Federálního shromáždění Ruské fede
race prezidentovi Ruské federace V. V. Puti
novi týkající se potřeby uznat Doněckou 
lidovou republiku a Luhanskou lidovou 
republiku“, čímž podpořila a prováděla 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispěla tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

23.2.2022 

▼M50 

572. Sardana Vladimirovna 
AVKSENTYEVA, 
rozená GOGOLEVA 
(Сардана Владими 
ровна Авксентьева / 
Сардаана Владими 
ровна Авксентьева) 

Datum narození: 
2.7.1970 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

573. Olga Nikolayevna 
ALIMOVA 
(Ольга Николаевна 
Алимова) 

Datum narození: 
10.4.1953 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

▼M48
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574. Georgy Konstantinovich 
ARAPOV 
(Георгий Констант 
инович Арапов) 

Datum narození: 
11.9.1999 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

575. Otari Yonovich 
ARSHBA 
(Отари Ионович 
Аршба) 

Datum narození: 
12.4.1955 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

576. Alexander Mikhailovich 
BABAKOV 
(Александр Михай 
лович Бабаков) 

Datum narození: 
8.2.1963 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

577. Mikhail Nikolayevich 
BERULAVA 
(Михаил Николаевич 
Берулава) 

Datum narození: 
3.8.1950 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

578. Vladimir Abdauliyevich 
VASILYEV 
(Владимир Абду 
алиевич Васильев) 

Datum narození: 
11.8.1949 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

579. Veronika Valeriyevna 
VLASOVA 
(Вероника Валериевна 
Власова) 

Datum narození: 
2.11.1966 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

580. Yelena Andreyevna 
VTORYGINA 
(Елена Андреевна 
Вторыгина) 

Datum narození: 
17.8.1957 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

▼M50
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581. Dmitry Fyodorovich 
VYATKIN 
(Дмитрий Фёдорович 
Вяткин) 

Datum narození: 
21.5.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

582. Alexey Vasilyevich 
GORDEYEV 
(Алексей Васильевич 
Гордеев) 

Datum narození: 
28.2.1955 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

583. Kseniya Alexandrovna 
GORJATCHEVA 
(Ксения Александровна 
Горячева) 

Datum narození: 
16.5.1996 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

584. Vladislav Andreevich 
DAVANKOV 
(Владислав Андреевич 
Даванков) 

Datum narození: 
25.2.1984 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

585. Vyacheslav Anatolye
vich DAMDINTSU
RUNOV 
(Вячеслав Анатольевич 
Дамдинцурунов) 

Datum narození: 
21.9.1977 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

586. Alexander Vyacheslavo
vich DYOMIN 
(Александр 
Вячеславович Дёмин) 

Datum narození: 
23.9.1988 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

587. Oksana Genrikhovna 
DMITRIEVA 
(Оксана Генриховна 
Дмитриева) 

Datum narození: 
3.4.1958 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 
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588. Alexander Dmitriyevich 
ZHUKOV 
(Александр 
Дмитриевич Жуков) 

Datum narození: 
1.6.1956 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

589. Konstantin Fyodorovich 
ZATULIN 
(Константин 
Фёдорович Затулин) 

Datum narození: 
7.9.1958 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

590. Artem Alexandrovich 
KAVINOV 
(Артём Александрович 
Кавинов) 

Datum narození: 
3.9.1969 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

591. Olga Mikhailovna 
KAZAKOVA 
(Ольга Михайловна 
Казакова) 

Datum narození: 
30.5.1968 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

592. Sholban Valeryevich 
KARA-OOL 
(Шолбан Валерьевич 
Кара-оол) 

Datum narození: 
18.7.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

593. Raisa Vasilyevna 
KARMAZINA 
(Раиса Васильевна 
Кармазина) 

Datum narození: 
9.1.1951 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

594. Artem Yuryevich 
KIRYANOV 
(Артём Юрьевич 
Кирьянов) 

Datum narození: 
12.1.1977 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 
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595. Lev Igoryevich 
KOVPAK 
(Лев Игоревич Ковпак) 

Datum narození: 
23.10.1978 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

596. Robert Ivanovich 
KOCHIEV 
(Роберт Иванович 
Кочиев) 

Datum narození: 
16.3.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

597. Andrey Leonidovich 
KRASOV 
(Андрей Леонидович 
Красов) 

Datum narození: 
27.1.1967 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

598. Pavel Vladimirovich 
KRASHENINNIKOV 
(Павел Владимирович 
Крашенинников) 

Datum narození: 
21.6.1964 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

599. Anna Yuryevna 
KUZNETSOVA 
(Анна Юрьевна Кузн 
ецова) 

Datum narození: 
3.1.1982 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

600. Rizvan Danilovich 
KURBANOV 
(Ризван Даниялович 
Курбанов) 

Datum narození: 
3.1.1961 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

601. Oleg Yuryevich 
LEONOV 
(Олег Юрьевич 
Леонов) 

Datum narození: 
10.9.1970 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

▼M50
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602. Andrey Mikhailovich 
MAKAROV 
(Андрей Михайлович 
Макаров) 

Datum narození: 
22.7.1954 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

603. Evgeny Evgenievich 
MARCHENKO 
(Евгений Евгеньевич 
Марченко) 

Datum narození: 
17.7.1972 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

604. Oleg Anatolyevich 
MATVEYCHEV 
(Олег Анатольевич 
Матвейчев) 

Datum narození: 
1.2.1970 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

605. Artem Pavlovich 
METELEV 
(Артём Павлович 
Метелев) 

Datum narození: 
11.8.1993 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

606. Oleg Viktorovich 
MOROZOV 
(Олег Викторович 
Морозов) 

Datum narození: 
5.11.1953 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

607. Yevgeny Sergeyevich 
MOSKVICHEV 
(Евгений Cергеевич 
Москвичев) 

Datum narození: 
28.9.1957 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

608. Alexey Gennadyevich 
NECHAYEV 
(Алексей Геннадьевич 
Нечаев) 

Datum narození: 
30.8.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

▼M50
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609. Viktoria Viktorovna 
NIKOLAEVA 
(Виктория Викторовна 
Николаева) 

Datum narození: 
21.11.1962 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

610. Nikolay Vladimirovich 
NOVICHKOV 
(Николай Владими 
рович Новичков) 

Datum narození: 
24.12.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

611. Marina Eduardovna 
ORGEYEVA 
(Марина Эдуардовна 
Оргеева) 

Datum narození: 
21.9.1959 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

612. Sergey Alexandrovich 
PAHOMOV 
(Сергей Александрович 
Пахомов) 

Datum narození: 
6.8.1975 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

613. Dmitriy Anatolyevich 
PEVTSOV 
(Дмитрий Анатольевич 
Певцов) 

Datum narození: 
8.7.1963 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

614. Alexander Petrovich 
PETROV 
(Александр Петрович 
Петров) 

Datum narození: 
21.5.1958 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

615. Viktor Vitalyevich 
PINSKIY 
(Виктор Витальевич 
Пинский) 

Datum narození: 
6.2.1964 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

▼M50



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 170 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

616. Vasily Ivanovich 
PISKAREV 
(Василий Иванович 
Пискарев) 

Datum narození: 
8.11.1963 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

617. Vladimir Vladimirovich 
PLYAKIN 
(Владимир Владими 
рович Плякин) 

Datum narození: 
19.9.1981 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

618. Aleksandr Alekseyevich 
POLYAKOV 
(Александр Алексеевич 
Поляков) 

Datum narození: 
31.1.1969 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

619. Svetlana Viktorovna 
RAZVOROTNEVA 
(Светлана Викторовна 
Разворотнева) 

Datum narození: 
25.3.1968 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

620. Evgeny Vasilyevich 
REVENKO 
(Евгений Васильевич 
Ревенко) 

Datum narození: 
22.5.1972 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

621. Svetlana Yevgenyevna 
SAVITSKAYA 
(Светлана Евгеньевна 
Савицкая) 

Datum narození: 
8.8.1948 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

622. Dmitry Stanislavovich 
SKRIVANOV 
(Дмитрий Станисл 
авович Скриванов) 

Datum narození: 
15.8.1971 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

▼M50
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623. Ivan Alexandrovich 
SOLODOVNIKOV 
(Иван Александрович 
Солодовников) 

Datum narození: 
9.4.1985 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

624. Yuriy Arkadevich 
STANKEVICH 
(Юрий Аркадьевич 
Станкевич) 

Datum narození: 
24.7.1976 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

625. Aleksandr Mikhaylovich 
STRELYUKHIN 
(Александр Михай 
лович Стрелюхин) 

Datum narození: 
4.7.1958 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

626. Sangadzhi Andreyevich 
TARBAEV 
(Сангаджи Андреевич 
Тарбаев) 

Datum narození: 
15.4.1982 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

627. Olga Victorovna TIMO
FEYEVA 
(Ольга Викторовна 
Тимофеева) 

Datum narození: 
19.8.1977 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

628. Alexey Nikolaevich 
TKACHEV 
(Алексей Николаевич 
Ткачёв) 

Datum narození: 
1.3.1957 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

629. Maxim Anatolyevich 
TOPILIN 
(Максим Анатольевич 
Топилин) 

Datum narození: 
19.4.1967 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 
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630. Vladislav Alexandrovich 
TRETIAK 
(Владислав Алексан 
дрович Третьяк) 

Datum narození: 
25.4.1952 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

631. Amir Makhsudovich 
HAMITOV 
(Амир Махсудович 
Хамитов) 

Datum narození: 
4.2.1975 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

632. Alexander Evseyevich 
KHINSHTEIN 
(Александр Евсеевич 
Хинштейн) 

Datum narození: 
26.10.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

633. Gleb Yakovlevich 
KHOR 
(Глеб Яковлевич Хор) 

Datum narození: 
8.4.1963 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

634. Dmitry Anatolievich 
KHUBEZOV 
(Дмитрий Анатольевич 
Хубезов) 

Datum narození: 
20.12.1971 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

635. Roza Basirovna 
CHEMERIS 
(Роза Басировна 
Чемерис) 

Datum narození: 
11.6.1978 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

636. Alexey Vasilievich 
CHEPA 
(Алексей Васильевич 
Чепа) 

Datum narození: 
22.11.1955 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 
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637. Rifat Gabdulkhakovich 
SHAYHUTDINOV 
(Рифат Габдулхакович 
Шайхутдинов) 

Datum narození: 
23.12.1963 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

638. Grigory Vladimirovich 
SHILKIN 
(Григорий Владими 
рович Шилкин) 

Datum narození: 
20.10.1976 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

639. Alexander Mikhailovich 
SHOLOKHOV 
(Александр Михай 
лович Шолохов) 

Datum narození: 
25.1.1962 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

640. Elena Alexandrovna 
YAMPOLSKAYA 
(Елена Александровна 
Ямпольская) 

Datum narození: 
20.6.1971 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

641. Irina Anatolievna 
YAROVAYA 
(Ирина Анатольевна 
Яровая) 

Datum narození: 
17.10.1966 
Pohlaví: žena 

Poslankyně Státní dumy, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

642. Nikita RUMYANTSEV 
(Румянцев Никита 
Геннадьевич) 

Datum narození: 
27.4.1988 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 

643. Mikhail KISELYOV 
(Киселёв Михаил 
Сергеевич) 

Datum narození: 
18.6.1986 
Pohlaví: muž 

Poslanec Státní dumy, který ratifikoval 
vládní rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou. 

25.2.2022 
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644. Dmitry Anatolyevich 
MEDVEDEV 
(Дмитрий Анатольевич 
Медведев) 

Datum narození: 
14.9.1965 
Pohlaví: muž 

Místopředseda Národní bezpečnostní rady. 
Jako člen Národní bezpečnostní rady 
podpořil okamžité uznání obou samozva
ných republik. 

25.2.2022 

645. Mikhail Vladimirovich 
MISHUSTIN 
(Михаил Владими 
рович Мишустин) 

Datum narození: 
3.5.1966 
Pohlaví: muž 

Předseda vlády Ruské federace. Jako 
člen Národní bezpečnostní rady podpořil 
okamžité uznání obou samozvaných 
republik. 

25.2.2022 

646. Vladimir Alexandrovich 
KOLOKOLTSEV 
(Владимир Алексан 
дрович Колокольцев) 

Datum narození: 
11.5.1961 
Pohlaví: muž 

Ministr vnitra Ruské federace. Jako 
člen Národní bezpečnostní rady podpořil 
okamžité uznání obou samozvaných 
republik. 

25.2.2022 

647. Sergei Borisovich 
IVANOV 
(Сергей Борисович 
Иванов) 

Datum narození: 
31.1.1953 
Pohlaví: muž 

Zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace 
pro záležitosti životního prostředí, ekologie 
a sportu. Jako člen Národní bezpečnostní 
rady podpořil okamžité uznání obou samo
zvaných republik. 

25.2.2022 

648. Igor Olegovich 
SHCHYOGOLEV 
(Игорь Олегович 
Щёголев) 

Datum narození: 
10.11.1965 
Pohlaví: muž 

Zástupce prezidenta Ruské federace 
v Centrálním federálním okruhu, státní 
poradce Ruské federace. Jako člen Národní 
bezpečnostní rady podpořil okamžité uznání 
obou samozvaných republik. 

25.2.2022 

649. Vladislav Leonidovich 
BRUEV 
(Владислав 
Леонидович БРУЕВ) 

Datum narození: 
1977 
Funkce: velitel 
pohraniční skupiny 
v Homelu 
Hodnost: plukovník 
Místo narození: 
Charkov, Ukrajinská 
SSR (nyní Ukrajina) 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vladislav Brujev je velitelem běloruské 
pohraniční skupiny v Homelu. Z titulu této 
funkce je zodpovědný za dohled nad 
bezpečností hranice v Homelské oblasti, 
včetně hranice mezi Běloruskem a Ukra
jinou, a za pohyb osob a zboží přes tuto 
hranici. Během ruské vojenské agrese vůči 
Ukrajině dne 24. února 2022 překročila 
ruská vojska v Homelské oblasti hranici 
mezi Běloruskem a Ukrajinou. Vladislav 
Brujev tedy nese odpovědnost za činnosti, 
které narušují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto 
činnosti podporuje. 

25.2.2022 
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650. Oleg Anatolyevich 
EIBATOV 
(Олег Анатольевич 
ЭЙБАТОВ) 

Funkce: velitel deta 
šovaného útvaru 
pohraniční stráže 
v Mozyru 
Hodnost: plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Oleg Ejbatov je velitelem detašovaného 
útvaru pohraniční stráže v Mozyru. Z titulu 
své funkce je zodpovědný za dohled nad 
bezpečností hranice v okolí Mozyru, včetně 
hranice mezi Běloruskem a Ukrajinou, a za 
pohyb osob a zboží přes tuto hranici. 
Během ruské vojenské agrese vůči Ukrajině 
dne 24. února 2022 překročila ruská vojska 
v okolí Mozyru hranici mezi Běloruskem 
a Ukrajinou. Oleg Ejbatov tedy nese odpo
vědnost za činnosti, které narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukra
jině, a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

651. Dmitry Alexandrovich 
VINNIKOV 
(Дмитрий Алексан 
дрович ВИННИКОВ) 

Funkce: velitel deta 
šovaného útvaru 
pohraniční stráže 
v Pinsku 
Hodnost: plukovník 
Datum narození: 
1979 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Vinnikov je velitelem detašovaného 
útvaru pohraniční stráže v Pinsku. Z titulu 
této funkce je zodpovědný za dohled nad 
bezpečností hranice v okolí Pinsku, včetně 
hranice mezi Běloruskem a Ukrajinou, a za 
pohyb osob a zboží přes tuto hranici. Je 
příslušníkem běloruské armády, která 
podporuje ruskou vojenskou agresi vůči 
Ukrajině ze dne 24. února 2022. Během 
ruské vojenské agrese vůči Ukrajině překro 
čila ruská vojska v okolí Pinsku hranici 
mezi Běloruskem a Ukrajinou. Dmitrij 
Vinnikov tedy nese odpovědnost za 
činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

652. Aleksandr PASHKE
VICH 
(Пашкевич Александр) 

Funkce: náčelník 
štábu vojenské 
jednotky 65408 / 
letiště Luniněc. 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Alexandr Paškevič je náčelníkem štábu 
běloruské jednotky 65408 / letiště Luniněc. 
Z titulu této funkce se podílel na posilování 
ruské vojenské přítomnosti na letišti 
Luniněc, která bylo součástí přípravy na 
ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině dne 
24. února 2022 a usnadnila ji. Je přísluš
níkem běloruské armády, která podporuje 
ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině. 
Alexandr Paškevič tedy nese odpovědnost 
za činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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653. Andrei LUKYANO
VICH 
(Андрей Лукьянович) 

Funkce: vojenský 
pilot, plukovník, 
zástupce velitele 
leteckých sil a letec
kých obranných sil – 
velitel běloruského 
letectva, velitel 
vojenské jednotky 
06752 / letiště Maču
liščy 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Plukovník Andrej Lukjanovič je vojenský 
pilot, zástupce velitele běloruských letec
kých sil a leteckých obranných sil / velitel 
běloruského letectva, velitel vojenské 
jednotky 06752 / letiště Mačuliščy. Z titulu 
této funkce se zúčastnil společných vojen
ských cvičení Ruska a Běloruska, jež před
cházela posilování vojenské přítomnosti na 
ukrajinské hranici, která byla přípravou na 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022. Je příslušníkem běloruské 
armády, která podpořila ruskou vojenskou 
agresi vůči Ukrajině. Andrej Lukjanovič 
tedy nese odpovědnost za činnosti, které 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto 
činnosti podporuje. 

25.2.2022 

654. Aleksandr KRIVETS 
(Кривец Александр) 

Funkce: velitel 
letecké základny 116. 
gardového útočného 
pluku „Radom“, 
nositele Řádu rudého 
praporu / letiště Lida 
Státní příslušnost: 
Bělorusko 
Pohlaví: muž 

Alexandr Krivec je velitelem letecké 
základny 116. gardového útočného pluku 
„Radom“, nositele Řádu rudého praporu / 
letiště Lida. Je příslušníkem běloruské 
armády, která podporuje ruskou vojenskou 
agresi. Z titulu této funkce se podílel na 
posilování ruské vojenské přítomnosti na 
letišti Lida, které předcházelo vojenské 
agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 
2022. Alexandr Krivec tedy nese odpověd
nost za činnosti, které narušují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

655. Yuri PYZHIK 
(Юрий Пыжик) 

Funkce: vojenský 
pilot, plukovník, 
velitel vojenské 
jednotky 54804, 
velitel 61. stíhací 
letecké základny / 
letiště Baranavičy 
Státní příslušnost: 
Bělorusko 
Pohlaví: muž 

Plukovník Jurij Pyžik je vojenský pilot, 
velitel 61. stíhací letecké základny / letiště 
Baranavičy. Je příslušníkem běloruské 
armády, která podpořila ruskou vojenskou 
agresi na Ukrajině. Z titulu této funkce se 
účastnil společných vojenských cvičení 
Ruska a Běloruska, jež předcházela posilo
vání vojenské přítomnosti na ukrajinské 
hranici, která byla přípravou na vojenskou 
agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 
2022. Jurij Pyžik tedy nese odpovědnost 
za činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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656. Vladimir Nikolaevich 
KUPRIYANYUK 
(Владимир Николаевич 
КУПРИЯНЮК) 

Funkce: náčelník 
štábu – první 
zástupce velitele 
západního operačního 
velení 
Datum narození: 
11.7.1972 
Místo narození: 
vesnice Kameňuky, 
Kamjaněcký rajón, 
Brestská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vladimir Nikolajevič Kuprijanjuk je náčel
níkem štábu a prvním zástupcem velitele 
běloruského západního operačního velení. 
Je příslušníkem běloruské armády, která 
podporuje ruskou vojenskou agresi. Z titulu 
této funkce je odpovědný za účast vojsk pod 
jeho velením na společných bělorusko- 
ruských vojenských cvičeních, jež předchá
zela posilování vojenské přítomnosti na 
ukrajinské hranici, která byla přípravou na 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022 a usnadnila ji. Vladimir 
Nikolajevič Kuprijanjuk tedy nese odpověd
nost za činnosti, které narušují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

657. Andrei Konstantinovich 
NEKRASHEVICH 
(Андрей Констант 
инович 
НЕКРАШЕВИЧ) 

Funkce: velitel vrch
ního ředitelství bojo
vého výcviku ozbro
jených sil 
Hodnost: generál
major 
Datum narození: 
1.1.1968 
Místo narození: 
Homelská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Andrej Konstantinovič Nekraševič je veli
telem vrchního ředitelství bojového výcviku 
ozbrojených sil Běloruské republiky. Je 
příslušníkem běloruské armády, která 
podporuje ruskou vojenskou agresi vůči 
Ukrajině dne 24. února 2022. Z titulu své 
funkce je odpovědný za dohled nad 
společným bojovým výcvikem běloruských 
ozbrojených sil a ozbrojených sil cizích 
států. Veřejně se pochvalně vyjadřoval ke 
společným bělorusko-ruským vojenským 
cvičením, která byla přípravou na vojenskou 
agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 2022 
a usnadnila ji. Andrej Konstantinovič 
Nekraševič tedy nese odpovědnost za 
činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

658. Viktor Vladimirovich 
GULEVICH 
(Виктор Владимирович 
ГУЛЕВИЧ) 

Datum narození: 
14.5.1969 
Místo narození: obec 
Velyka Pader, Slucký 
rajón, Minská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Viktor Vladimirovič Gulevič je náčelníkem 
generálního štábu běloruských ozbrojených 
sil a prvním náměstkem ministra obrany 
Běloruské republiky. Je příslušníkem bělo
ruské armády, která podporuje ruskou 
vojenskou agresi na Ukrajině. Z titulu této 
funkce podporoval společná bělorusko-ruská 
vojenská cvičení, která byla přípravou na 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022 a usnadnila ji, dohlížel na 
ně a veřejně se k nim vyjadřoval. Viktor 
Vladimirovič Gulevič tedy nese odpověd
nost za činnosti, které narušují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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659. Volfovich Aleksandr 
GRIGORYEVICH 
(Вольфович Александр 
Григорьевич) 

Funkce: státní 
tajemník Bezpeč
nostní rady 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Alexandr Volfovič Grigorjevič je státním 
tajemníkem Bezpečnostní rady Běloruské 
republiky a podle místních vojenských 
zdrojů dohlížel na vojenské cvičení „Allied 
Resolve 2022“, které bylo přípravou na 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022 a usnadnilo ji. Alexandr 
Volfovič Grigorjevič tedy nese odpovědnost 
za činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

660. Andrey ZHUK Funkce: náměstek 
běloruského ministra 
obrany, generálmajor 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Andrej Žuk je náměstkem běloruského 
ministra obrany Běloruské republiky. Z titulu 
této funkce se účastnil společných vojen
ských cvičení Ruska a Běloruska, jež před
cházela posilování vojenské přítomnosti na 
ukrajinské hranici, která byla přípravou na 
vojenskou agresi ze dne 24. února 2022 
a usnadnila ji. Andrej Žuk tedy nese odpo
vědnost za činnosti, které narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukra
jině, a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

661. Sergei SIMONENKO Funkce: generál
major, náměstek 
ministra obrany pro 
vyzbrojování, 
náčelník vyzbrojování 
Datum narození: 
2.4.1968 
Místo narození: 
Kascjukovičy, Mohy
levská oblast 
Pohlaví: muž 

Sergej Simoněnko je generálmajorem, 
náměstkem ministra obrany pro vyzbrojo
vání a náčelníkem vyzbrojování Běloruské 
republiky. Je příslušníkem běloruské 
armády, která podpořila a usnadnila ruskou 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022 zejména tím, že za své 
účasti uspořádala společná vojenská cvičení 
běloruských a ruských ozbrojených sil 
v týdnech předcházejících ozbrojené agresi. 
V postavení generálmajora a z titulu funkce 
náměstka ministra obrany Běloruské repu
bliky pro vyzbrojování Sergei Simonenko 
tedy nese odpovědnost za činnosti, které 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či 
bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto 
činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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662. Andrei BURDYKO Funkce: generál
major, náměstek 
ministra obrany pro 
logistiku, náčelník 
logistiky 
Místo narození: 
Plieščanicy, Minská 
oblast. 
Pohlaví: muž 

Andrej Burdyko je generálmajorem, 
náměstkem ministra obrany pro logistiku 
a náčelníkem logistiky Běloruské republiky. 
Je příslušníkem běloruské armády, která 
podpořila a usnadnila ruskou vojenskou 
agresi vůči Ukrajině ze dne 24. února 
2022 zejména tím, že za své účasti uspořá
dala společná vojenská cvičení běloruských 
a ruských ozbrojených sil v týdnech před
cházejících ozbrojené agresi. V postavení 
generálmajora a z titulu funkce náměstka 
ministra obrany Běloruské republiky pro 
logistiku Andrej Burdyko tedy nese odpo
vědnost za činnosti, které narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukra
jině, a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

663. Nikolai Mikhailovich 
ROGASHCHUK 
(Николай Михайлович 
РОГАЩУК) 

Pohlaví: muž Nikolaj Rogašuk je pobočníkem prezidenta 
Alexandra Lukašenka a inspektorem pro 
Homelskou oblast. Z titulu této funkce 
poskytoval podporu při společných rusko- 
běloruských vojenských cvičeních, která 
byla přípravou na ruskou vojenskou agresi 
vůči Ukrajině ze dne 24. Února 2022. 
Nikolaj Rogašuk tedy nese odpovědnost za 
činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

664. Vadim Ivanovich DENI
SENKO 
(Вадим Иванович 
ДЕНИСЕНКО) 

Funkce: generál
major, velitel sil pro 
speciální operace 
ozbrojených sil 
Datum narození: 
3.9.1967 
Místo narození: 
Budapešť, Maďarsko 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vadim Denisenko je generálmajorem a veli
telem sil pro speciální operace. Z titulu této 
funkce se zúčastnil společných vojenských 
cvičení Ruska a Běloruska, jež předcházela 
posilování vojenské přítomnosti na ukra
jinské hranici, která byla přípravou na 
ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině ze 
dne 24. února 2022. Je příslušníkem bělo
ruské armády, která podporuje ruskou 
vojenskou agresi vůči Ukrajině. Vadim 
Denisenko tedy nese odpovědnost za 
činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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665. Aleksandr LOZITSKY 
(Александр 
ЛОЗИЦКИЙ) 

Funkce: podplu
kovník, velitel 
jednotky 65408 / 
letiště Luniněc 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Alexandr Lozickij je podplukovníkem bělo
ruské armády a velitelem jednotky 65408 / 
letiště Luniněc. Je příslušníkem běloruské 
armády, která podporuje ruskou vojenskou 
agresi vůči Ukrajině. Z titulu této funkce 
se zúčastnil společných vojenských cvičení 
Ruska a Běloruska, jež předcházela posilo
vání vojenské přítomnosti na ukrajinské 
hranici, která byla přípravou na ruskou 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022. 
Alexandr Lozickij tedy nese odpovědnost za 
činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

666. Igor Viktorovich DEMI
DENKO 
(Игорь Викторович 
ДЕМИДЕНКО) 

Funkce: generál
major, velitel západ
ního operačního 
velení 
Datum narození: 
5.2.1971 
Místo narození: 
Mohylev, bývalý 
SSSR (nyní Bělo
rusko) 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Igor Viktorovič Děmiděnko je generálma
jorem a velitelem západního operačního 
velení Běloruské republiky. Je příslušníkem 
běloruské armády, která podporuje ruskou 
vojenskou agresi vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022. Z titulu této funkce je 
odpovědný za účast vojsk pod jeho velením 
na společných bělorusko-ruských vojen
ských cvičeních, která byla přípravou na 
ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině 
a usnadnila ji. Rovněž se účastnil a dohlížel 
na účast svých vojsk na těchto cvičeních. 
Igor Viktorovič Děmiděnko tedy nese odpo
vědnost za činnosti, které narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukra
jině, a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

667. Yuri Vitoldovich 
SHULEYKO 
(Yury Vitoldovich 
SHULEIKO) 

Datum narození: 
1968 
Místo narození: 
Kozlovščina, rajón 
Dzjatlava, Hrodenská 
oblast 
Telefonní číslo: 
(+375 162) 21-23-32 
Pohlaví: muž 

Juri Vitoldovič Šulejko je předsedou výkon
ného výboru Brestské oblasti. Z titulu této 
funkce je zodpovědný za mobilizaci a civilní 
obranu, jakož i za kontakty s vojenskými 
organizacemi, mimo jiné v průběhu společ
ných rusko-běloruských vojenských cvičení, 
jež se uskutečnila v okolí Brestu v rámci 
posilování vojenské přítomnosti před ruskou 
vojenskou agresí vůči Ukrajině ze dne 
24. února 2022. Juri Vitoldovič Šulejko 
tedy nese odpovědnost za činnosti, které 
narušují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i nebo stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto 
činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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668. Ivan Ivanovich 
KRUPKO 
(Иван Иванович 
КРУПКО) 

Funkce: předseda 
výkonného výboru 
Homelské oblasti. 
Datum narození: 
23.7.1974 
Místo narození: obec 
Burdevičy, rajón 
Kareličy, bývalý 
SSSR (nyní Bělo
rusko) 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Ivan Ivanovič Krupko je předsedou výkon
ného výboru Homelské oblasti. Z titulu této 
funkce je odpovědný za dohled nad 
kontakty mezi místními výkonnými a správ
ními orgány této oblasti s vojenskými 
orgány, jakož i za provádění opatření týka
jících se obrany a státní bezpečnosti. 
V Homelské oblasti se uskutečnila společná 
rusko-běloruská vojenská cvičení, která 
předcházela ruské vojenské agresi vůči 
Ukrajině. 
Ivan Ivanovič Krupko tedy nese odpověd
nost za činnosti, které narušují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

669. Vladimir Vladimirovich 
PUTIN 
(Владимир Владими 
рович ПYТИН) 

Funkce: prezident 
Ruské federace 
Datum narození: 
7.10.1952 
Místo narození: 
Leningrad (nyní 
Sankt Petěrburg), 
bývalý SSSR (nyní 
Ruská federace) 
Pohlaví: muž 

Vladimir Putin je prezidentem Ruské fede
race. 
Dne 22. února 2022 podepsal výnos uzná
vající „nezávislost a svrchovanost“ území 
Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, 
která nejsou pod kontrolou vlády, a nařídil 
vyslat na tato území ruské ozbrojené síly. 
Dne 24. února 2022 vydal rozkaz k vojenské 
operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly 
zahájily na Ukrajinu útok. Tento útok je 
zjevným porušením územní celistvosti, 
svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. 
Vladimir Putin nese odpovědnost za 
činnosti, které narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

25.2.2022 

670. Sergey Viktorovich 
LAVROV 
(Сергей Викторович 
ЛАВРОВ) 

Funkce: ministr 
zahraničních věcí 
Ruské federace 
Datum narození: 
21.3.1950 
Místo narození: 
Moskva, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Pohlaví: muž 

Ministr zahraničních věcí Ruské federace. 
Jako člen Ruské rady bezpečnosti podpořil 
okamžité uznání obou samozvaných repu
blik ze strany Ruska. 
Sergej Lavrov nese odpovědnost za činnosti, 
které narušují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, a aktivně tyto 
činnosti podporuje. 

25.2.2022 

▼M50
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▼M51 

671. Igor Ivanovich SECHIN 
(Игорь Иванович 
СЕЧИН) 

Datum narození: 
7.9.1960 
Místo narození: 
Leningrad, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Igor Sečin je generálním ředitelem ruské 
státní ropné společnosti Rosněfť, která je 
jedním z největších producentů ropy na 
světě. Patří mezi nejdůvěrnější a nejbližší 
poradce Vladimira Putina a je jeho osobním 
přítelem. S ruským prezidentem je v každo
denním kontaktu. Je považován za jednoho 
z nejmocnějších příslušníků ruské politické 
elity. Jeho vazba na Vladimira Putina je 
dlouhotrvající a hluboká. S prezidentem 
pracoval v 90. letech 20. století na petro
hradské radnici a od té doby mu prokazuje 
svou loajalitu. V roce 1999 se stal 
zástupcem vedoucího úřadu prezidenta, 
v roce 2008 místopředsedou vlády a v roce 
2012 generálním ředitelem společnosti 
Rosněfť. Je jedním z ruských oligarchů, 
kteří působí v sepětí s ruským státem. 

28.2.2022 

Patří k lidem z Putinova okruhu, kteří získá
vají finanční prospěch a významné funkce 
výměnou za to, že mu slouží a jsou vůči 
němu loajální. Prezident mu svěřuje důležité 
a náročné úkoly a odměnil ho vysokou 
vedoucí funkcí ve společnosti Rosněfť 
a velkým bohatstvím. Společnost Rosněfť 
se pod vedením Igora Sečina podílela na 
financování vinic v palácovém komplexu 
blízko letoviska Gelendžik, který údajně 
osobně využívá prezident Putin. 
Aktivně tedy poskytoval materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl 
z vazby na tyto činitele prospěch. 
Kromě toho společnost Rosněfť Aero, 
dceřiná společnost společnosti Rosněfť, 
jejímž je Igor Sečin generálním ředitelem, 
dodává tryskové palivo na letiště v Simfero
polu, které zajišťuje letecké spojení mezi 
územím protiprávně anektovaného Krymu 
a Sevastopolu na jedné straně a Ruskem 
na straně druhé. Podporuje tedy začleňování 
protiprávně anektovaného Krymského 
poloostrova do Ruské federace, což dále 
vede k narušování územní celistvosti, 
svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. 

▼B
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672. Nikolay Petrovich 
TOKAREV 
(Николай Петрович 
ТОКАРЕВ) 

Datum narození: 
20.12.1950 
Místo narození: 
Karaganda, Kazašská 
SSR (nyní Kazach
stán) 

Nikolaj Tokarev je generálním ředitelem 
významné ruské ropné a plynárenské 
společnosti Transněfť. S Vladimirem 
Putinem se zná dlouho a je jeho blízkým 
spolupracovníkem. V 80. letech 20. století 
společně sloužili v KGB. Nikolaj Tokarev je 
jedním z ruských státních oligarchů, kteří 
v prvním desetiletí 21. století, kdy prezident 
Putin upevňoval svou moc, převzali 
kontrolu nad obrovským státním majetkem 
a kteří působí v úzkém sepětí s ruským 
státem. Nikolaj Tokarev má na starosti 
společnost Transněfť, jednu z nejvýznamněj 
ších ruských, státem ovládaných společností, 
která prostřednictvím dobře rozvinuté sítě 
ropovodů přepravuje značné objemy ruské 
ropy. 
Společnost Transněfť vedená Nikolajem 
Tokarevem patří mezi hlavní sponzory palá
cového komplexu blízko letoviska 
Gelendžik, který údajně osobně využívá 
prezident Putin. Má prospěch z blízkosti 
ruským úřadům. Díky smlouvám pode
psaným se státem vlastněnými společnostmi 
se blízcí příbuzní a známí Nikolaje Toka
reva obohatili. 
Aktivně tudíž poskytoval materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl 
z vazby na tyto činitele prospěch. 

28.2.2022 

673. Alisher USMANOV 
(ruská podoba jména: 
Алишер Бурханович 
УСМАНОВ uzbecký 
přepis: Alisher 
USMONOV) 

Datum narození: 
9.9.1953 
Místo narození: 
Chust, Uzbecká SSR, 
Sovětský svaz 
Funkce: ruský 
oligarcha 

Ališer Usmanov je prokremelský oligarcha 
se zvláště úzkou vazbou na ruského prezi
denta Vladimira Putina. Je označován za 
jednoho z Putinových oblíbených oligarchů. 
Je považován za jednoho z ruských podni
katelů-úředníků, kteří byli pověřeni správou 
finančních toků, avšak jejichž postavení 
závisí na vůli prezidenta. Ališer Usmanov 
na sebe údajně vzal odpovědnost namísto 
prezidenta Putina a řešil jeho obchodní 
problémy. Podle dokumentů útvaru FinCEN 
vyplatil 6 milionů USD vlivnému poradci 
Vladimira Putina Valentinu Jumaševovi. 
Luxusní rezidence vlastněné Ališerem 
Usmanovem osobně využíval místopředseda 
Rady bezpečnosti Ruské federace a bývalý 
ruský prezident a předseda vlády Dmitrij 
Medveděv. 
Aktivně tudíž poskytoval materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny. 

28.2.2022 

▼M51
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Ališer Usmanov má podíly ve společnostech 
zabývajících se těžbou železné rudy 
a výrobou oceli a v mediálních a interneto
vých společnostech. Jeho největším podni
katelským majetkem je ocelárenský gigant 
Metalloinvest. Když Ališer Usmanov 
převzal kontrolu nad činností deníku 
Kommersant, došlo k omezení svobody 
pracovníků redakce a list zaujal otevřeně 
prokremelský postoj. Deník Kommersant 
ve vlastnictví Ališera Usmanova otiskl 
propagandistický protiukrajinský článek 
Dmitrije Medveděva, v němž tento bývalý 
ruský prezident píše, že vést rozhovory se 
současnými ukrajinskými orgány, které jsou 
podle jeho názoru pod přímým zahraničním 
vlivem, nemá smysl. 
Aktivně tudíž podporoval politiky ruské 
vlády za účelem destabilizace Ukrajiny. 

674. Petr Olegovich AVEN 
(Пëтр Олегович АВЕН) 

Datum narození: 
16.3. 1955 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: oligarcha 
blízký Vladimiru 
Putinovi jeden z hlav
ních akcionářů 
skupiny Alfa Group 
Pohlaví: muž 

Petr Aven je jedním z nejbližších oligarchů 
Vladimira Putina. Je významným akci
onářem skupiny Alfa Group, jejíž součástí 
je i Alfa Bank, jedna z významných 
ruských bank. Patří mezi přibližně 50 zámo 
žných ruských podnikatelů, kteří se s Vladi
mirem Putinem pravidelně scházejí 
v Kremlu. Nepůsobí nezávisle na preziden
tových požadavcích. S Vladimirem Putinem 
se spřátelil začátkem 90. let 20. století. 
Když byl ministrem pro zahraniční hospo
dářské vztahy, pomáhal Vladimiru Putinovi, 
tehdy náměstkovi primátora Petrohradu, 
v souvislosti s vyšetřováním ze strany 
komise, již vedla Marina Salje. Je také 
známo, že je obzvláště blízkým osobním 
přítelem Igora Sečina, generálního ředitele 
společnosti Rosněfť a klíčového Putinova 
spojence. Nejstarší dcera Vladimira Putina, 
Maria, vedla charitativní projekt Alfa-Endo, 
který byl financován bankou Alfa Bank. 
Petr Aven měl prospěch ze svého napojení 
na vládu. Napsal Vladimiru Putinovi dopis, 
v němž si stěžoval na rozhodnutí moskev
ského rozhodčího soudu v právním sporu 
týkajícím se jednoho z Avenových podniků. 
Vladimir Putin nařídil generálnímu prokurá
torovi Ruska, aby daný případ prošetřil. 
Vladimir Putin odměnil skupinu Alfa 
Group za její loajalitu vůči ruským orgánům 
tím, že této skupině poskytl politickou 
pomoc s jejími plány v oblasti zahraničních 
investic. 

28.2.2022 

▼M51
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Petr Aven a jeho obchodní partner Michail 
Fridman se podílejí na úsilí Kremlu o zrušení 
sankcí, jež Západ vyhlásil s cílem bojovat 
proti ruské agresivní politice namířené proti 
Ukrajině. V roce 2016 Vladimir Putin Petra 
Avena varoval, že Spojené státy americké 
pravděpodobně uvalí na Avena nebo 
Alfa-Bank další sankce, a doporučil mu, 
že by měl podniknout kroky na svou 
ochranu i na ochranu Alfa-Bank, což Petr 
Aven učinil. V roce 2018 Aven a Fridman 
navštívili Washington DC v rámci neofici
ální mise s cílem tlumočit poselství ruské 
vlády ohledně sankcí USA a odvetných 
sankcí ze strany Ruské federace. 
Aktivně tudíž poskytoval materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl 
z vazby na tyto činitele prospěch. Aktivně 
rovněž podporoval činnosti nebo politiky 
narušující nebo ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

675. Mikhail Maratovich 
FRIDMAN 
(Михаил Маратович 
ФРИДМАН) 

►C6 Datum naro
zení: 21.4.1964 
Místo narození: Lvov, 
Ukrajinská SSR (dnes 
Ukrajina) 
Pohlaví: muž ◄ 

Michail Fridman je zakladatelem a jedním 
z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group, 
jejíž součástí je významná ruská banka 
Alfa Bank. Daří se mu udržovat pevné 
vazby s administrativou Vladimira Putina 
a hovoří se o něm jako o předním ruském 
finančníkovi a aktérovi umožňujícím reali
zaci aktivit vnitřního okruhu osob okolo 
Vladimira Putina. Prostřednictvím vládních 
konexí se mu podařilo získat státní majetek. 
Nejstarší dcera Vladimira Putina, Maria, 
vedla charitativní projekt Alfa-Endo, který 
byl financován bankou Alfa Bank. Vladimir 
Putin odměnil skupinu Alfa Group za její 
loajalitu vůči ruským orgánům tím, že této 
skupině poskytl politickou pomoc s jejími 
plány v oblasti zahraničních investic. 
Michail Fridman a jeho obchodní partner 
Petr Aven se podílejí na úsilí Kremlu 
o zrušení sankcí, jež Západ vyhlásil 
s cílem bojovat proti ruské agresivní politice 
vůči Ukrajině. V roce 2018 Fridman a Aven 
navštívili Washington DC v rámci neofici
ální mise s cílem tlumočit poselství ruské 
vlády ohledně sankcí USA a odvetných 
sankcí ze strany Ruské federace. 

28.2.2022 

▼M51
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Aktivně tudíž poskytoval materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny a měl 
z vazby na tyto činitele prospěch. Aktivně 
rovněž podporoval činnosti nebo politiky 
narušující nebo ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

676. Sergei Pavlovich 
ROLDUGIN (Сергей 
Павлович РОЛДУГИН) 

Datum narození: 
28.9.1951 
Místo narození: 
Sachalinská oblast 
violoncellista 
Funkce: podnikatel, 
blízký přítel Vladi
mira Putina 

Sergej Roldugin je podnikatel s úzkými 
vazbami na Vladimira Putina. Je součástí 
finančního schématu realizovaného sítí 
osob a společností v okolí Vladimira Putina. 
Vlastní nejméně 5 offshorových subjektů 
a svá aktiva má uložena v bance Bank 
Rossiya (na niž se vztahují sankce Unie), 
přičemž je v Moskvě znám jako „Putinova 
peněženka“. Podle investigace vedené orga
nizací ICIJ (International Consortium of 
Investigative Journalist – Mezinárodní 
konsorcium investigativních novinářů) je 
Sergej Roldugin odpovědný za to, že 
v rámci Putinovy skryté finanční sítě 
převedl prostřednictvím bank a offshorových 
společností prostředky ve výši nejméně 2 
miliard USD. Byl rovněž zapojen do sché
matu na praní peněz označovaného jako 
„Troika Laundromat“ a prostřednictvím 
tohoto systému převedl miliardy USD. 
Prostřednictvím společností v rámci sché
matu „Troika Laundromat“ navíc obdržel 
více než 69 milionů USD. 
Sergej Roldugin tedy nese odpovědnost za 
aktivní materiální či finanční podporu 
ruských činitelů s rozhodovací pravomocí 
odpovědných za anexi Krymu a destabilizaci 
Ukrajiny. 

28.2.2022 

677. Dmitry Sergeyevich 
PESKOV 
(Дмитрий Сергеевич 
ПЕСКОВ) 

Datum narození: 
17.10.1967 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Peskov je tiskovým mluvčím prezi
denta Vladimira Putina. Veřejně obhajoval 
agresivní politiku Ruska vůči Ukrajině, 
včetně protiprávní anexe Krymu a Sevasto
polu Ruskou federací. V četných prohláše
ních zdůrazňoval, že území Krymu a Sevas
topolu je nedílnou součástí Ruska a že není 
možné, aby je Ukrajina znovu získala zpět. 
Ukrajinské kroky s cílem ukončit ruskou 
okupaci Krymského poloostrova označil za 
vznášení územních nároků vůči Rusku. 
Vyjádřil názor, že je nemožné vést s ukrajin
skými orgány jednání, přičemž zdůraznil, že 
je ruská strana nepovažuje za partnera. 
V rozporu s fakty prohlásil, že na Donbase 
nejsou přítomny žádné ruské jednotky. 
Tlumočil rovněž poselství, podle něhož 
západní sankce nemají na Rusko žádný 
reálný dopad. Pohrozil, že Rusko v reakci 
na ně vyhlásí odvetné sankce. 

28.2.2022 

▼M51
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Dmitrij Peskov tedy aktivně podporoval 
činnosti nebo politiky, jež narušují či ohro 
žují územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpeč
nost na Ukrajině. 

678. Dmitry Nikolaevich 
CHERNYSHENKO 
(Дмитрий Николаевич 
ЧЕРНЫШЕНКО) 

Datum narození: 
20.9.1968 
Místo narození: 
Saratov, Rusko 
Funkce: místopřed
seda vlády Ruska 
zodpovědný za 
cestovní ruch, sport, 
kulturu a komuni
kace, 
člen představenstva 
společnosti Ruské 
železniční dráhy 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Černyšenko je místopředseda vlády 
Ruska zodpovědný za cestovní ruch, sport, 
kulturu a komunikace a člen představenstva 
Ruských železničních drah; do této funkce 
ho jmenovala vláda Ruské federace. 
V říjnu 2021 začalo Rusko nebývale posi
lovat vojenskou přítomnost na hranicích 
s Ukrajinou nebo v její blízkosti a v ukra
jinské okupované Krymské oblasti. Ruské 
ozbrojené síly zde prováděly velmi rozsáhlá 
vojenská cvičení. Vedlo to k eskalaci 
konfliktu a tlaku s cílem destabilizovat 
Ukrajinu. Vojenský personál i vojenské 
vybavení ruských ozbrojených sil byli do 
oblastí v blízkosti ukrajinské hranice přepra
veni Ruskými železničními drahami, 
přičemž Dmitrij Černyšenko je členem před
stavenstva této společnosti. Dne 24. února 
2022 Rusko zahájilo totální vojenskou 
agresi vůči Ukrajině. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

28.2.2022 

679. Irek Envarovich 
FAIZULLIN 
(Ирек Энварович 
ФАЙЗУЛЛИН) 

Datum narození: 
8.12.1962 
Místo narození: 
Kazaň, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 
Funkce: 
člen představenstva 
Ruských železničních 
drah 
ministr pro výstavbu 
a bydlení Ruské 
federace 
Pohlaví: muž 

Irek Fajzullin je ruský ministr zodpovědný 
za výstavbu a bydlení a člen představenstva 
Ruských železničních drah; do této funkce 
ho jmenovala vláda Ruské federace. 
V říjnu 2021 začalo Rusko nebývale posi
lovat vojenskou přítomnost na hranicích 
s Ukrajinou nebo v její blízkosti a v ukra
jinské okupované Krymské oblasti. Ruské 
ozbrojené síly zde prováděly velmi rozsáhlá 
vojenská cvičení. Vedlo to k eskalaci 
konfliktu a tlaku s cílem destabilizovat 
Ukrajinu. Vojenský personál i vojenské 
vybavení ruských ozbrojených sil byli do 
oblastí v blízkosti ukrajinské hranice přepra
veni Ruskými železničními drahami, 
přičemž Irek Fajzullin je členem představen
stva této společnosti. 

28.2.2022 

▼M51
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Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

680. Vitaly Gennadyevich 
SAVELYEV 
(Виталий Геннадьевич 
САВЕЛЬЕВ) 

Datum narození: 
18.1.1954 
Místo narození: 
Taškent, Uzbekistán 
Funkce: 
člen představenstva 
Ruských železničních 
drah Ministr dopravy 
Ruska od roku 2020, 
bývalý generální 
ředitel společnosti 
Aeroflot. 

Vitalij Saveljev je ministr dopravy Ruské 
federace a člen představenstva Ruských 
železničních drah; do této funkce ho jmeno
vala vláda Ruské federace. Je bývalým 
generálním ředitelem společnosti Aeroflot. 

V říjnu 2021 začalo Rusko nebývale posi
lovat vojenskou přítomnost na hranicích 
s Ukrajinou nebo v její blízkosti a v ukra
jinské okupované Krymské oblasti. Ruské 
ozbrojené síly zde prováděly velmi rozsáhlá 
vojenská cvičení. Vedlo to k eskalaci 
konfliktu a tlaku s cílem destabilizovat 
Ukrajinu. Vojenský personál i vojenské 
vybavení ruských ozbrojených sil byli do 
oblastí v blízkosti ukrajinské hranice přepra
veni Ruskými železničními drahami, 
přičemž Vitalij Saveljev je členem předsta
venstva tohoto podniku. 

28.2.2022 

Navíc Aeroflot pod vedením Vitalije Savel
jeva zabezpečoval pravidelnou leteckou 
osobní přepravu mezi ruskými letišti a mezi
národním letištěm Simferopol, a podporoval 
tudíž začlenění protiprávně anektovaného 
Krymského poloostrova do Ruské federace, 
což dále vedlo k narušování územní celi
stvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukra
jiny. 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

681. Andrey Anatolyevich 
TURCHAK 
(ТУРЧАК, Андрей 
Анатольевич) 

Datum narození: 
20.12.1975 
Místo narození: 
Leningrad, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Funkce: tajemník 
Nejvyšší rady strany 
Jednotné Rusko. 
První místopředseda 
Rady federace. 

Andrej Turčak je tajemník Nejvyšší rady 
strany Jednotné Rusko a první místopřed
seda Rady federace. Jeho politický úspěch 
se odvozuje od jeho otce Anatolije Turčaka, 
který trénoval judo společně s Vladimirem 
Putinem a bratry Rotenbergovými. Andrej 
Turčak zaujal kladný postoj k uznání sepa
ristických tzv. „lidových republik“ 
v Doněcku a Luhansku. 

28.2.2022 
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Vyzýval ruské orgány k tomu, aby proru
ským separatistickým silám v Donbasu 
poskytly pokročilé zbraně. Veřejně 
prohlásil, že řešit konflikt v Donbasu 
mírovou cestou je s ukrajinskými orgány 
nemožné. Šířil nepodložená tvrzení o pláno
vané ukrajinské vojenské ofenzivě 
v Donbasu. Vedl jednání s Denisem Puši
linem, nejvyšším představitelem separatis
tické tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Navštívil mobilizační místo separatistických 
ozbrojených sil v přední linii v Donbasu, 
aby vojákům separatistické tzv. „Doněcké 
lidové republiky“ osobně poblahopřál 
u příležitosti Dne obrany vlasti. Andrej 
Turčak veřejně hájil ruské rozhodnutí uznat 
separatistické donbaské „republiky“. 
Prohlásil, že Rusko je vůči západním 
sankcím lhostejné. 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

682. Tigran Edmondovich 
KEOSAYAN 
(Тигран Эдмондович 
КЕОСАЯН) 

Datum narození: 
4.1.1966 
Místo narození: 
Moskva, Rusko 
Funkce: herec 
a režisér, moderátor 
propagandistické tele
vizní show o poli
tickém dění „Interna
tional Sawmill with 
Tigran Keosayan“ 
(Mezinárodní pilo
rama) vysílané na 
televizní stanici NTV. 

Tigran Keosajan je filmový režisér a novinář, 
který šířil protiukrajinskou propagandu 
v ruských sdělovacích prostředích. Ve své 
státem financované televizní show „Interna
tional Sawmill with Tigran Keosayan“ 
soustavně vykresloval Ukrajinu jako slabou 
a zkorumpovanou zem, která je udržována 
jen díky pomoci ze Západu. Prohlašoval, že 
ukrajinské orgány nejsou legitimní. Opako
vaně tvrdil, že Krym patří Rusku a že 
Donbas není součástí Ukrajiny. Tigran 
Keosajan se zúčastnil fóra „Ruský Donbas“, 
který uspořádaly orgány tzv. „Doněcké 
lidové republiky“ v Doněcku za účelem 
šíření doktríny „ruského Donbasu“. Veřejně 
obvinil Ukrajinu z eskalace konfliktu. 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

28.2.2022 
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Televizní show „International Sawmill with 
Tigran Keosayan“ obdržela finanční 
prostředky od ruských státních společností, 
což bylo z obchodního hlediska neodůvod
něné, ale tyto prostředky jí byly přiděleny 
jakožto odměna pro Tigrana Keosajana za 
jeho propagandistické úsilí a loajalitu Vladi
miru Putinovi. Tigran Keosajan natočil 
propagandistický film „The Crimean Bridge. 
Made with Love!“ (Krymský most. 
Postaven s láskou!), který oslavoval 
Krymský most spojující území protiprávně 
anektovaného Krymského poloostrova 
s Ruskem. Film byl údajně zamýšlen jako 
dar prezidentu Putinovi. Alexej Gromov, 
první zástupce vedoucího úřadu prezidenta, 
pomohl zajistit pro tento film financování ze 
státních prostředků, díky čemuž dosáhl 
Tigran Keosajan finančního zisku. 
Měl tedy prospěch z vazeb na ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné za 
anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

683. Olga Vladimirovna 
SKABEYEVA 
(Ольга Владимировна 
СКАБЕЕВА) 

Datum narození: 
11.12.1984 
Funkce: spoluzakla
datelka a šéfredak
torka portálu 
REGNUM 
Místo narození: 
Volžskij, Rusko 
Funkce: novinářka 
státní televize 
Rossija-1, kde 
společně se svým 
manželem Jevgenijem 
Popovem (Yevgeniy 
Popov) uvádí poli
tickou talk-show „60 
Minutes“ (60 minut) 
– nejpopulárnější 
talk-show v Rusku 
Pohlaví: žena 

Olga Skabejeva je novinářkou ve státem 
vlastněné televizní stanici Rossija-1. Spolu 
s manželem Jevgenijem Popovem uvádí 
nejpopulárnější politickou talk-show 
v Rusku „60 Minutes“, ve které šířila proti
ukrajinskou propagandu a prosazovala pozi
tivní postoj k anexi Krymu a akcím separa
tistů v Donbasu. 
Ve své televizní show soustavně vykreslo
vala situaci na Ukrajině předpojatým 
způsobem, popisovala Ukrajinu jako uměle 
vytvořený stát, který je vojensky i finančně 
závislý na Západu, a je tudíž západním sate
litem a nástrojem v rukou NATO. Snižovala 
rovněž úlohu Ukrajiny tím, že ji označila za 
„moderní anti-Rusko“. Kromě toho byli 
jejími častými hosty například Eduard 
Basurin, tiskový tajemník vojenského velení 
tzv. „Doněcké lidové republiky“, nebo 
Denis Pušilin, nejvyšší představitel tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Vyloučila ze 
svého pořadu hosta, který se nevyjadřoval 
v souladu s ruským propagandistickým 
narativem, jako je ideologie tzv. „ruského 
světa“. Olga Skabejeva si je podle všeho 
vědoma své cynické úlohy, kterou společně 
se svým manželem hraje v rámci ruské 
propagandistické mašinérie. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

28.2.2022 
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684. Alexander PONOMA
RENKO 
(Алексaндр Анато 
льевич ПОНОМА 
РEНКО) 

Datum narození: 
27.10. 1964 
Místo narození: Bilo
hirsk, Ukrajinská SSR 
Funkce: ruský 
oligarcha, předseda 
představenstva mezi
národního letiště 
Šeremetěvo 

Alexander Ponomarenko je ruský oligarcha 
a předseda představenstva mezinárodního 
letiště Šeremetěvo. Má úzké vazby na další 
oligarchy spojované s Vladimirem Putinem, 
jakož i na Sergeje Aksjonova, vedoucího 
představitele tzv. „Krymské republiky“ na 
území nezákonně anektovaného Krymského 
poloostrova. Byl zapojen do financování 
palácového komplexu v blízkosti letoviska 
Gelendžik, který údajně osobně využívá 
prezident Putin. 

Aktivně tudíž poskytoval materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny. 

28.2.2022 

685. Modest Alexeyevich 
KOLEROV 
(Модест Алексеевич 
КОЛЕРОВ) 

Datum narození: 
12.4.1963 
Místo narození: 
Kimovsk, Rusko 
Funkce: spoluzakla
datel a šéfredaktor 
portálu REGNUM, 
který se specializuje 
na postsovětskou 
oblast. V letech 
2005–2007 pracoval 
pro prezidentskou 
kancelář. 
Pohlaví: muž 

Modest Kolerov je spoluzakladatelem 
a šéfredaktorem portálu REGNUM, který 
využíval k šíření agresivních a předpojatých 
propagandistických narativů namířených 
proti Ukrajině a k prosazování pozitivního 
postoje k anexi Krymu a akcím separatistů 
v Donbasu. Často vykresloval Ukrajinu jako 
fašistický nebo neonacistický stát a prozá
padní loutkový režim. Prohlásil, že Ukrajina 
byla uměle vytvořena Leninem a Stalinem. 
Podle jeho publikací Ukrajina vděčí za svou 
nezávislost Rusku a jako taková nemá právo 
být svrchovaným státem. Prohlásil také, že 
Rusko by mělo existenci Ukrajiny ukončit. 

Dále navrhl rozdělit Ukrajinu mezi její 
sousedy a tvrdil, že nezávislá Ukrajina by 
byla pro Rusko hrozbou. Aktivně se vyja
dřoval ve prospěch uznání tzv. „Doněcké 
lidové republiky“ a „Luhanské lidové repu
bliky“ a zintenzivnění ruských opatření na 
podporu separatistů na východě Ukrajiny. 
Popíral důkazy o ruské vojenské podpoře 
pro separatisty a o misi OBSE na východě 
Ukrajiny tvrdil, že je předpojatá a podřízená 
Kyjevu. 

28.2.2022 

Nese proto odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, jež 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost Ukrajiny, a za 
kladení překážek působení mezinárodních 
organizací na Ukrajině. 
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686. Roman Georgievich 
BABAYAN 
(Роман Георгиевич 
БАБАЯН) 

Datum narození: 
7.12.1967 
Místo narození: Baku, 
Ázerbájdžán 
Funkce: novinář, 
moderátor televizní 
show „Own Truth“ 
(Vlastní pravda) na 
stanici NTV a show 
„Right of Voice“ 
(Právo na vyjádření) 
na stanici TV Cent. 
Je také šéfredaktorem 
moskevské rozhla
sové stanice 
„Moskow Speaks“ 
(Hovoří Moskva). 
Dále je členem 
Moskevské městské 
dumy. 
Pohlaví: muž 

Roman Babajan je novinář a člen 
Moskevské městské dumy. Uvádí televizní 
show „Own Truth“ na stanici NTV a „Right 
of Voice“ na stanici TV Cent. Je také šéfre
daktorem moskevské rozhlasové stanice 
„Moskow Speaks“. Šířil protiukrajinskou 
propagandu a prosazoval pozitivní postoj 
k akcím separatistů v Donbasu. 
V interview pro server Ukraina.ru jasně 
prohlásil, že každý obyvatel Donbasu by 
byl raději, aby se tento region připojil 
k Rusku, a zpochybnil právo Ukrajiny na 
její vlastní území. Kromě toho obvinil ukra
jinské orgány z persekucí v Donbasu prová
děných na základě příslušnosti k národnosti 
a z faktické genocidy a prohlásil, že Ukra
jinci zabili v Donbasu děti a starší osoby. 
Podporoval také ruský narativ o „fašistickém 
režimu“ na Ukrajině. K tomuto účelu odvy
sílal nesrozumitelnou nahrávku s vojáky 
označenými německým nacistickým 
námořním odznakem, které označil za Ukra
jince. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

28.2.2022 

687. Yevgeniy Nikolaevich 
PRILEPIN 
(Евгений Николаевич 
ПРИЛЕПИН), 
také znám jako Zakhar 
PRILEPIN (Захар 
ПРИЛЕПИН) 
také znám jako 
Yevgeniy LAVLINSKIY 
( Евгений ЛАВЛИН 
СКИЙ) 

Datum narození: 
7.7.1975 
Místo narození: 
Iljinka, Rusko 
Funkce: novinář, 
spisovatel, spolupřed
seda strany Spraved
livé Rusko – Patrioti 
– Za pravdu. 

Jevgenij Prilepin je ruský aktivista, novinář, 
spisovatel a spolupředseda strany Spraved
livé Rusko – Patrioti – Za pravdu. Vyjádřil 
veřejně svou podporu ruským separatistům 
na Krymu a v Donbasu. Poslal pomoc do 
Doněcka a poskytoval poradenství separatis
tickým vůdcům. Účastnil se konfliktu 
v Donbasu na straně separatistů a působil 
jako zástupce velitele jednoho ze separatis
tických praporů; své zapojení podrobně 
popsal. 
Coby slavný spisovatel využil své pověsti 
a věhlasu k šíření protiukrajinské propa
gandy a k prosazování pozitivního postoje 
k anexi Krymu a k akcím separatistů 
v Donbasu. Jevgenij Prilepin vykresloval 
ukrajinské orgány jako zkorumpované, obvi 
ňoval je z eskalace konfliktu, označoval 
Kyjev za ruské město a prohlašoval, že 
konečným cílem Ruska by mělo být dobytí 
Kyjeva. Hrál v ruském dokumentárním 
propagandistickém filmu „Krym – cesta 
domů“, který oslavoval protiprávní anexi 
Krymského poloostrova Ruskem. 

28.2.2022 
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Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

688. Anton Vyacheslavovich 
KRASOVSKY 
(Антон Вячеславович 
КРАСОВСКИЙ), 
také znám jako Anton 
Vyacheslavovich 
KUZNETSOV- 
KRASOVSKY (Антон 
Вячеславович КУЗН 
ЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ) 

Datum narození: 
18.7.1975 
Místo narození: 
Podolsk, Rusko 
Funkce: aktivista, 
novinář, propagan
dista, moderátor 
talk-show „The 
Antonyms“ (Anto
nyma) ve státem 
financované televizní 
stanici RT 

Anton Krasovskij je novinář, který uvádí 
talk-show „The Antonyms“ ve státem finan
cované televizní stanici RT. Šíří protiukra
jinskou propagandu. Označoval Ukrajinu za 
ruskou zemi a znevažoval Ukrajince jako 
národ. Rovněž Ukrajině vyhrožoval ruskou 
invazí v případě, že by se Ukrajina přiblížila 
vstupu do NATO. Tvrdil, že takový čin by 
skončil „odstraněním“ ukrajinské ústavy 
a jejím společným spálením na třídě Chreš 
čatyk. Navrhoval, že Ukrajina by se měla 
připojit k Rusku. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

28.2.2022 

689. Viktorovich 
MAMONTOV 
(Аркадий Викторович 
МАМОНТОВ) 

Datum narození: 
26.5.1962 
Místo narození: 
Novosibirsk, Rusko 
Funkce: televizní 
redaktor a moderátor, 
uvádí televizní show 
„Author’s Program of 
Arkady Mamontov“ 
(Autorský program 
Arkadije Mamontova) 
na televizním kanálu 
Rossiya-1, tvůrce 
dokumentárních filmů 

Arkadij Mamontov uvádí televizní show 
„Author’s Program of Arkady Mamontov“ 
a je tvůrcem dokumentárních filmů pro 
ruskou televizi. Šíří protiukrajinskou propa
gandu. 
Režíroval propagandistický film na podporu 
nezákonné anexe Krymu a Sevastopolu, 
v němž vykreslil ukrajinskou vládu před 
protiprávní anexí jako chaotickou a velmi 
anarchistickou. Ve svých filmech zobrazuje 
Ukrajinu jako centrum neonacismu, fašismu, 
nacionalismu a protiruských nálad. Zveli 
čoval úlohu krajně pravicových organizací 
na Ukrajině. Obviňoval Ukrajinu z diskrimi
nační politiky vůči ruské kultuře a ruskému 
jazyku na Ukrajině. Podrýval důvěryhodnost 
a legitimitu ukrajinských orgánů tím, že 
tvrdil, že Euromajdan byl státní převrat 
podnícený ze zahraničí a že ukrajinská 
vláda je závislá na Spojených státech 
amerických. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

28.2.2022 
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690. Sergei Mikhailovich 
PINCHUK 
(Сергей Михайлович 
ПИНЧУК) 

Datum narození: 
26.7.1971 
Místo narození: 
Simferopol, Ukra
jinská SSR (nyní 
Ukrajina) 
Funkce: viceadmirál, 
první zástupce vrch
ního velitele Černo
mořské flotily 

Sergej Pinčuk je viceadmirálem a prvním 
zástupcem vrchního velitele Černomořské 
flotily, která je podřízena Jižnímu vojen
skému okruhu ruských ozbrojených sil 
a byla zapojena do vojenských akcí proti 
Ukrajině. 
V polovině října 2021 začaly ruské ozbro
jené síly nebývale posilovat vojenskou 
přítomnost na hranicích s Ukrajinou nebo 
v jejich blízkosti a v okupované krymské 
oblasti Ukrajiny. V této souvislosti mnoho 
pozorovatelů a tvůrců politik vyjádřilo 
obavy ohledně možné nové ruské invaze 
na Ukrajinu či dalších agresivních kroků. 
Síly Černomořské flotily se zúčastnily 
velmi rozsáhlých vojenských cvičení v blíz
kosti ukrajinských hranic a v jejich rámci. 
Poté, co Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. 
„Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou 
lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního 
vojenského okruhu na území těchto dvou 
samozvaných republik. Když Rusko zahájilo 
dne 24. února 2022 totální vojenskou invazi 
na Ukrajinu, ruské jednotky Černomořské 
flotily provedly vyloďovací operaci v Mari
upolu a Oděse. 
Sergej Pinčuk tedy nese odpovědnost za 
aktivní podporu nebo provádění činností 
nebo politik, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině. 

28.2.2022 

691. Alexey Yurevich 
AVDEEV 
(Алексей Юрьевич 
АВДЕЕВ) 

Datum narození: 
17.5.1967 
Místo narození: 
Taškent, SSSR (nyní 
Uzbekistán) 
Funkce: generálpo
ručík, bývalý 
zástupce velitele 
Jižního vojenského 
okruhu 
Pohlaví: muž 

Alexej Avdejev je zástupcem velitele 
ruského Jižního vojenského okruhu, který 
byl zapojen do vojenských akcí proti Ukra
jině. 
Ukrajina se v poslední době stala hlavním 
cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto 
důvodu byla vytvořena nová 8. armáda 
a přítomnost tohoto okruhu na území proti
právně anektovaného Krymského poloo
strova byla rozšířena. V polovině října 
2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale 
posilovat vojenskou přítomnost na hranicích 
s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti 
a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. 
V této souvislosti mnoho pozorovatelů 
a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně 
možné nové ruské invaze na Ukrajinu či 
dalších agresivních kroků. Jednotky 
z Jižního vojenského okruhu prováděly 

28.2.2022 

▼M51
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vojenská cvičení v oblastech obklopujících 
Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a prapo
rové taktické skupiny na Krymský poloo
strov. Poté, co Vladimir Putin rozhodl 
uznat tzv. „Doněckou lidovou republiku“ 
a „Luhanskou lidovou republiku“, vstoupili 
vojáci Jižního vojenského okruhu na území 
těchto dvou samozvaných republik. Jižní 
vojenský okruh rovněž dohlížel nad vojen
skými cvičeními ozbrojených sil separatis
tických „republik“. 
Alexej Avdejev tedy nese odpovědnost za 
aktivní podporu nebo provádění činností 
nebo politik, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině. 

692. Rustam Usmanovich 
MURADOV 
(МУРАДОВ Рустам 
Усманович) 

Datum narození: 
21.3.1973 
Místo narození: 
Dagestán, Rusko 
Funkce: generálpo
ručík, bývalý 
zástupce velitele 
Jižního vojenského 
okruhu 
Pohlaví: muž 

Rustam Muradov je generálporučíkem 
a zástupcem velitele Jižního vojenského 
okruhu, který byl zapojen do vojenských 
akcí proti Ukrajině. 
Ukrajina se v poslední době stala hlavním 
cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto 
důvodu byla vytvořena nová 8. armáda 
a přítomnost tohoto okruhu na území proti
právně anektovaného Krymského poloo
strova byla rozšířena. V polovině října 
2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale 
posilovat vojenskou přítomnost na hranicích 
s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti 
a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. 
V této souvislosti mnoho pozorovatelů 
a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně 
možné nové ruské invaze na Ukrajinu či 
dalších agresivních kroků. Jednotky 
z Jižního vojenského okruhu prováděly 
vojenská cvičení v oblastech obklopujících 
Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a prapo
rové taktické skupiny na Krymský poloo
strov. Jižní vojenský okruh rovněž dohlížel 
nad vojenskými cvičeními ozbrojených sil 
separatistických „republik“. Poté, co 
Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. 
„Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou 
lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního 
vojenského okruhu na území těchto dvou 
samozvaných republik. Dne 24. února 
2022 Rusko zahájilo totální vojenskou 
invazi na Ukrajinu. 

28.2.2022 

▼M51
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Rustam Muradov tedy nese odpovědnost za 
aktivní podporu nebo provádění činností 
nebo politik, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině. 

693. Andrey Ivanovich 
SYCHEVOY 
(Андрей Иванович 
СЫЧЕВОЙ) 

Datum narození: 
16.5.1969 
Místo narození: 
vesnice Troitskaja, 
Krymský okres, 
území Krasnodaru, 
SSSR 
Funkce: generálpo
ručík, velitel 8. 
spojenecké armády 
Jižního vojenského 
okruhu 
Pohlaví: muž 

Andrej Syčevoj je generálporučíkem a veli
telem 8. gardové vševojskové armády 
Jižního vojenského okruhu, který byl 
zapojen do vojenských akcí proti Ukrajině. 
Ukrajina se v poslední době stala hlavním 
cílem Jižního vojenského okruhu. Z tohoto 
důvodu byla vytvořena nová 8. armáda 
a přítomnost tohoto okruhu na území proti
právně anektovaného Krymského poloo
strova byla rozšířena. V polovině října 
2021 začaly ruské ozbrojené síly nebývale 
posilovat vojenskou přítomnost na hranicích 
s Ukrajinou nebo v jejich blízkosti 
a v okupované krymské oblasti Ukrajiny. 
V této souvislosti mnoho pozorovatelů 
a tvůrců politik vyjádřilo obavy ohledně 
možné nové ruské invaze na Ukrajinu či 
dalších agresivních kroků. Jednotky 
z Jižního vojenského okruhu prováděly 
vojenská cvičení v oblastech obklopujících 
Ukrajinu a přesunuly dělostřelecké a prapo
rové taktické skupiny na Krymský poloo
strov. Jižní vojenský okruh rovněž dohlížel 
nad vojenskými cvičeními ozbrojených sil 
separatistických „republik“. Poté, co 
Vladimir Putin rozhodl uznat tzv. 
„Doněckou lidovou republiku“ a „Luhanskou 
lidovou republiku“, vstoupili vojáci Jižního 
vojenského okruhu na území těchto dvou 
samozvaných republik. Dne 24. února 
2022 Rusko zahájilo totální vojenskou 
invazi na Ukrajinu. 

28.2.2022 

Andrej Syčevoj tedy nese odpovědnost za 
aktivní podporu nebo provádění činností 
nebo politik, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině. 

▼M51
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694. Gennady Nikolayevich 
TIMCHENKO 
(Геннадий Николаевич 
ТИМЧЕНКО) 

Funkce: vlastník 
soukromé investiční 
skupiny Volga Group 
Datum narození: 
9.11.1952 
Místo narození: Leni
nakan, Sovětský svaz 
(nyní: Gyumri, 
Arménie) 
Státní příslušnost: 
arménská, ruská, 
finská 
Pohlaví: muž 

Gennadij Timčenko již dlouho patří mezi 
osoby blízké prezidentu Ruské federace 
Vladimiru Putinovi a je obecně považován 
za jednoho z jeho důvěrníků. 
Má prospěch ze svých vazeb na ruské čini
tele s rozhodovací pravomocí. Je zaklada
telem a akcionářem investiční skupiny 
Volga Group, která disponuje portfoliem 
investic v klíčových odvětvích ruské ekono
miky. Skupina Volga Group se významným 
způsobem podílí na ruské ekonomice 
a jejím rozvoji. 

Je také akcionářem banky Bank Rossiya 
považované za osobní banku vysoce posta
vených úředníků Ruské federace. Od proti
právní anexe Krymu tato banka otevřela 
pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž 
upevňuje jejich integraci do Ruské federace. 

Bank Rossiya je významně zainteresována 
ve skupině National Media Group, která 
ovládá televizní stanice, jež aktivně podpo
rují politiky ruské vlády za účelem destabi
lizace Ukrajiny. 

28.2.2022 

Gennadij Timčenko tedy nese odpovědnost 
za podporu činností a politik narušujících 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

Nese rovněž odpovědnost za poskytování 
finanční a materiální podpory ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele 
prospěch. 

695. Alexey Alexandrovits 
MORDASCHOV 
(Алексей Алексан 
дрович МОРДАШОВ) 

Funkce: předseda 
představenstva 
společností Severstal 
a Severgroup 
Datum narození: 
26.9.1965 
Místo narození: Čere
povec, Rusko 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Spolupracovníci: 
Yuriy KOVAL
CHUK; Nikolay 
SHAMALOV 

Alexej Mordašov má prospěch ze svých 
vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravo
mocí. Je předsedou představenstva společ
nosti Severgroup. Tato společnost je akci
onářem banky Bank Rossiya; v roce 2017 
vlastnil přibližně 5,4% podíl. Tato banka je 
považována za osobní banku vysoce posta
vených úředníků Ruské federace. Od proti
právní anexe Krymu tato banka otevřela 
pobočky na Krymu a v Sevastopolu, čímž 
upevňuje jejich integraci do Ruské federace. 
Společnost Severgroup má dále značný 
podíl ve skupině National Media Group, 
která ovládá televizní stanice, jež aktivně 
podporují politiky ruské vlády za účelem 
destabilizace Ukrajiny. 

28.2.2022 

▼M51
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Společnost Severgroup je kromě toho vlast
níkem společnosti JSC Power machines, 
která je odpovědná za prodej čtyř větrných 
turbín na okupovaný Krymský poloostrov. 

Alexej Mordašov tedy nese odpovědnost 
za podporu činností a politik narušujících 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 
Nese rovněž odpovědnost za poskytování 
finanční a materiální podpory ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny a má z vazby na tyto činitele 
prospěch. 

696. Peter Mikhaylovich 
FRADKOV 
(Петр Михайлович 
ФРАДКОВ) 

Funkce: generální 
ředitel PJSC 
Promsvyazbank 
Datum narození: 
7.2.1978 
Místo narození: 
Moskva, Rusko 
Pohlaví: muž 

Pjotr Fradkov je generálním ředitelem PJSC 
Promsvyazbank a jedinou výkonnou osobou 
této banky. Promsvyazbank je ruská státní 
banka, která poskytuje finanční podporu 
ruskému obrannému sektoru a ruské 
armádě, která je odpovědná za masivní 
rozmístění ruských jednotek podél hranic 
s Ukrajinou a za přítomnost ruských 
jednotek na Krymském poloostrově. 
Promsvyazbank dostává pokyny přímo 
od prezidenta Ruské federace Vladimira 
Putina, a poskytuje tedy finanční a mate
riální podporu ruským činitelům s rozhodo
vací pravomocí odpovědným za destabilizaci 
Ukrajiny a za protiprávní anexi Krymu. 
Promsvyazbank působí na Krymském 
poloostrově. 
Pjotr Fradkov jako generální ředitel 
Promsvyazbank tedy nese odpovědnost 
za podporu činností a politik narušujících 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

28.2.2022 

▼M52 

697. Leonid Viktorovich 
KASINSKY 
(v ruštině: Леонид 
Викторович Касин 
ский; 
v běloruštině: Леанiд 
Вiктаравiч Касiнскi) 

Datum narození: 
29.6.1972 
Místo narození: 
Grodno, Běloruská 
SSR, nyní Bělorusko 
Funkce: generál
major, asistent 
ministra obrany pro 
ideologickou činnost 
v rámci ozbrojených 
sil a vedoucí hlav
ního odboru pro 
ideologickou činnost 
na běloruském minis
terstvu obrany. 

Leonid Kasinsky zastává funkci asistenta 
běloruského ministra obrany pro ideolo
gickou činnost v rámci ozbrojených sil. Je 
rovněž vedoucím hlavního odboru pro 
ideologickou činnost na běloruském minis
terstvu obrany. 

2.3.2022 

▼M51
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Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Leonid Kasinsky se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

698. Igor Vladimirovich 
MOZHILOVSKY 
(v ruštině: Игорь Влад 
имирович Можило 
вский; 
v běloruštině: Iгар 
Уладзiмiравiч 
Мажылоўскi) 

Datum narození: 
28.2.1971 
Místo narození: 
Dubrovno, Běloruská 
SSR, nyní Bělorusko 
Funkce: generál
major, asistent 
ministra obrany pro 
vojenské hospodářství 
a finance a vedoucí 
finančního a hospo
dářského odboru 
ministerstva obrany. 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Igor Možilovsky zastává funkci asistenta 
běloruského ministra obrany pro vojenské 
hospodářství a finance. Je rovněž vedoucím 
finančního a hospodářského odboru běloru
ského ministerstva obrany. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Igor Možilovsky se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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699. Oleg Leonidovich 
VOINOV 
(v ruštině: Олег 
Леонидович Воинов; 
v běloruštině: Алег 
Леанiдавiч Воiнаў) 

Datum narození: 
26.3.1967 
Místo narození: 
Dněpropetrovsk, 
Ukrajinská SSR, nyní 
Dněpr, Ukrajina 
Funkce: generál
major, ředitel odboru 
mezinárodní vojenské 
spolupráce běloru
ského ministerstva 
obrany a asistent 
ministra obrany pro 
mezinárodní vojen
skou spolupráci 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Oleg Vojnov zastává funkci vedoucího 
odboru mezinárodní vojenské spolupráce 
běloruského ministerstva obrany a je rovněž 
asistentem ministra obrany pro mezinárodní 
vojenskou spolupráci 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Oleg Vojnov se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

700. Sergei Anatolievich 
SAUTA 
(v ruštině: Сергей 
Анатольевич Саута; 
v běloruštině: Сяргей 
Анатольевiч Саўта) 

Funkce: plukovník, 
vedoucí odboru 
právní podpory 
ministerstva obrany 
Běloruské republiky 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Sergej Sauta zastává funkci vedoucího 
odboru právní podpory ministerstva obrany 
Běloruské republiky. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Sergej Sauta se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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701. Ivan Josephovich 
BOGUSLAVSKY 
(v ruštině: Иван 
Иосифович Богуслав 
ский; 
v běloruštině: Iван Iосi 
фавiч Багуслаўскi) 

Datum narození: 
4.8.1968 
Místo narození: Kali
varia, Běloruská SSR 
Funkce: generál
major, vedoucí hlav
ního vojenského 
inspektorátu ozbroje
ných sil na běloru
ském ministerstvu 
obrany 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Ivan Boguslavsky zastává funkci vedoucího 
hlavního vojenského inspektorátu ozbroje
ných sil na běloruském ministerstvu obrany. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Ivan Boguslavsky se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

702. Dmitry Anatolievich 
MIHOLAP 
(v ruštině: Дмитрий 
Анатольевич Михолап; 
v běloruštině: Дзмiтрый 
Анатольевiч Мiхалап) 

Datum narození: 
28.12.1974 
Místo narození: 
Bukino, Běloruská 
SSR 
Funkce: Plukovník, 
zástupce velitele 
běloruských vzduš
ných sil a proti
vzdušné obrany 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Micholap zastává funkci zástupce 
velitele běloruských vzdušných sil a proti
vzdušné obrany. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Dmitrij Micholap se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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703. Anatoliy Anatolievich 
BULAVKO 
(v ruštině: Анатолий 
Анатольевич Булавко; 
v běloruštině: Анатоль 
Анатольевiч Булаўка) 

Datum narození: 
1.5.1969 
Místo narození: 
Kalinkoviči, Bělo
ruská SSR, nyní 
Bělorusko 
Funkce: Plukovník, 
zástupce velitele pro 
ideologickou činnost 
a vedoucí odboru pro 
ideologickou činnost 
běloruských vzduš
ných sil a proti
vzdušné obrany 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Anatolij Bulavko zastává funkci zástupce 
velitele pro ideologickou činnost a vedou
cího odboru pro ideologickou činnost bělo
ruských vzdušných sil a protivzdušné 
obrany. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Anatolij Bulavko se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

704. Victor Vladimirovich 
SOYKO 
(v ruštině: Виктор 
Владимирович Сойко; 
v běloruštině: Вiктар 
Уладзiмiравiч Сойка) 

Datum narození: 3.7. 
1971 
Místo narození: 
Komsomolskaya, 
Běloruská SSR 
Funkce: Plukovník, 
zástupce velitele pro 
vyzbrojování 
a vedoucí odboru pro 
vyzbrojování běloru
ských vzdušných sil 
a protivzdušné 
obrany 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Viktor Sojko zastává funkci zástupce veli
tele pro vyzbrojování a vedoucího odboru 
pro vyzbrojování běloruských vzdušných 
sil a protivzdušné obrany. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Viktor Sojko se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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705. Yuri Mikhailovich 
PEYGANOVICH 
(v ruštině: Юрий 
Михайлович 
Пейганович; 
v běloruštině: Юрый 
Мiхайлавiч 
Пейгановiч) 

Funkce: Plukovník, 
zástupce velitele 
běloruských vzduš
ných sil a proti
vzdušné obrany pro 
logistiku a vedoucí 
odboru 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Jurij Pejganovič zastává funkci zástupce 
velitele běloruských vzdušných sil a proti
vzdušné obrany pro logistiku a vedoucího 
odboru. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Jurij Pejganovič se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

706. Alexander Ivanovich 
BAS 
(v ruštině: Александр 
Иванович Бас; 
v běloruštině: 
Аляксандр Iванавiч 
Бас) 

Datum narození: 
17.8.1971 
Místo narození: 
Khotomel, Běloruská 
SSR, nyní Bělorusko 
Funkce: Plukovník, 
zástupce velitele 
běloruského západ
ního operačního 
velení 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Alexander Bas zastává funkci zástupce veli
tele běloruského západního operačního 
velení Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Alexander Bas se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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707. Dmitry Leontevich 
BERKEN 
(v ruštině: Бекрень 
Дмитрий Леонтьевич) 

Datum narození: 
16.7.1979 
Místo narození: 
Slonim, Běloruská 
SFSR, nyní Bělo
rusko 
Funkce: Zástupce 
velitele armády pro 
ideologii, vedoucí 
odboru pro ideologii 
západního operačního 
velení Běloruska, 
plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Berken zastává funkci zástupce veli
tele armády pro ideologii a vedoucího 
odboru pro ideologii západního operačního 
velení Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Dmitrij Berken se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

708. Vitaly Fridrikhovich 
KILCHEVSKY 
(v ruštině: Кильчевский 
Виталий Фридрихович) 

Datum narození: 
31.10.1978 
Místo narození: obec 
Patashnya, Běloruská 
SFSR, nyní Bělo
rusko 
Funkce: zástupce 
velitele pro vyzbrojo
vání a vedoucí 
vyzbrojování, 
plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vitalij Kilčevskij nyní zastává funkci 
zástupce velitele pro vyzbrojování a vedou
cího vyzbrojování Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Vitalij Kilčevskij se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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709. Sergey Nikolayevich 
GRINYUK 
(v ruštině: Гринюк 
Сергей Николаевич) 

Datum narození: 
11.5.1971 
Místo narození: Brest, 
Běloruská SFSR, 
nyní Bělorusko 
Funkce: zástupce 
velitele jednotek pro 
logistiku, vedoucí 
odboru logistiky, 
západní operační 
velitelství Běloruska, 
plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Sergej Grinjuk zastává funkci zástupce veli
tele jednotek pro logistiku a vedoucího 
odboru logistiky západního operačního veli
telství Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Sergej Grinjuk se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

710. Aleksandr Viktorovich 
NAUMENKO 
(v ruštině: Науменко 
Александр Викто 
рович) 

Funkce: Velitel 
jednotek severozá
padního operačního 
velitelství Běloruska, 
generálmajor 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Aleksandr Naumenko zastává funkci velitele 
jednotek severozápadního operačního veli
telství Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Aleksandr Naumenko se jako vysoce posta
vený příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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711. Vadim Evgenievich 
SHADURA 
(v ruštině: Шадура 
Вадим Евгеньевич) 

Funkce: Náčelník 
štábu – první 
zástupce velitele 
jednotek severozá
padního operačního 
velitelství Běloruska, 
plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vadim Šadura zastává funkci náčelníka 
štábu – prvního zástupce velitele jednotek 
severozápadního operačního velitelství Bělo
ruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Vadim Šadura se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

712. Vladimir Vladimirovich 
KULAZHIN 
(v ruštině: Кулажин 
Владимир Владими 
рович) 

Funkce: zástupce 
velitele jednotek 
severozápadního 
operačního velitelství 
Běloruska, generál
major 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vladimir Kulažin zastává funkci zástupce 
velitele jednotek severozápadního operač
ního velitelství Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Vladimir Kulažin se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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713. Valery Ivanovich 
YANUSHKEVICH 
(v ruštině: Янушкевич 
Валерий Иванович) 

Funkce: zástupce 
velitele vojsk pro 
ideologickou činnost 
– vedoucí odboru pro 
ideologickou činnost 
severozápadního 
operačního velitelství 
Běloruska, plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Valerij Januškevič zastává funkci zástupce 
velitele vojsk pro ideologickou činnost – 
vedoucího odboru pro ideologii severozá
padního operačního velitelství Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Valerij Januškevič se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

714. Vyacheslav Aleksandro
vich LENKEVICH 
(v ruštině: Ленкевич 
Вячеслав Алексан 
дрович) 

Funkce: zástupce 
velitele pro logistiku, 
vedoucí logistiky 
severozápadního 
operačního velitelství 
Běloruska, plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Vjačeslav Lenkevič zastává funkci zástupce 
velitele pro logistiku a vedoucího logistiky 
severozápadního operačního velitelství Bělo
ruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Vjačeslav Lenkevič se jako vysoce posta
vený příslušník běloruských ozbrojených 
sil podílí na činnostech Běloruska podporu
jících ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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715. Dmitri Ivanovich 
SUROVICH 
(v ruštině: Сурович 
Дмитрий Иванович) 

Funkce: zástupce 
velitele pro vyzbrojo
vání, vedoucí ředitel
ství pro vyzbrojování 
severozápadního 
operačního velitelství 
Běloruska, plukovník 
Státní příslušnost: 
běloruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Surovič zastává funkci zástupce 
velitele pro vyzbrojování a vedoucího ředi
telství pro vyzbrojování severozápadního 
operačního velitelství Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Dmitrij Surovič se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

716. Oleg Nikolayevich 
KOPYL 
(v ruštině: Копыл Олег 
Николаевич) 

Pohlaví: muž 
Funkce: plukovník; 
první zástupce 
vedoucího hlavního 
odboru – vedoucí 
odboru morální 
a psychologické 
podpory hlavního 
odboru pro ideolo
gickou činnost minis
terstva obrany Bělo
ruska 

Oleg Kopyl je prvním zástupcem vedoucího 
hlavního odboru – vedoucím odboru 
morální a psychologické podpory hlavního 
odboru pro ideologickou činnost minister
stva obrany Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Oleg Kopyl se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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717. Dmitry Alexandrovich 
ZABROTSKY 
(v ruštině: Заброцки 
Дмитрий Алексан 
дрович) 

Datum narození: 
2.7.1971 
Funkce: plukovník, 
první zástupce 
vedoucího hlavního 
finančního a hospo
dářského odboru 
ministerstva obrany 
Běloruska 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Zabrocky je prvním zástupcem 
vedoucího hlavního finančního a hospodář
ského odboru ministerstva obrany Bělo
ruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Dmitrij Zabrocky se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

718. Vadim Anatolyevich 
LUKASHEVICH 
(v ruštině: Лукашевич 
Вадим Анатольевич) 

Funkce: vedoucí 
informačního oddě
lení hlavního odboru 
pro ideologickou 
činnost ministerstva 
obrany Běloruska, 
plukovník 
Pohlaví: muž 

Vadim Lukaševič je vedoucím informačního 
oddělení hlavního odboru pro ideologickou 
činnost ministerstva obrany Běloruska. 
Bělorusko se účastní ruské vojenské agrese 
vůči Ukrajině tím, že umožňuje Rusku 
odpalovat balistické střely z běloruského 
území na Ukrajinu, umožňuje (silniční 
a železniční) přepravu ruského vojenského 
personálu a těžkých zbraní, tanků a vojen
ských transportérů z Běloruska na Ukrajinu, 
umožňuje ruským vojenským letadlům 
průlet běloruským vzdušným prostorem 
na Ukrajinu, poskytuje ruským vojenským 
letadlům zapojeným do činností namířených 
proti Ukrajině na svém území stanice pro 
doplnění paliva a skladuje na svém území 
ruské zbraně a vojenské vybavení. 
Vadim Lukaševič se jako vysoce postavený 
příslušník běloruských ozbrojených sil 
podílí na činnostech Běloruska podporují
cích ruskou agresi vůči Ukrajině. 

2.3.2022 

▼M52
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▼M53 

719. Alexander Dmitrievich 
PUMPYANSKY 
(Александр 
Дмитриевич ПУМП 
ЯНСКИЙ) 

Datum narození: 
16.5.1987 
Místo narození: Jeka
těrinburg, Ruská 
federace 
Funkce: předseda 
představenstva 
společnosti PJSC 
Pipe Metallurgical 
Company 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Alexandr Dmitrijevič PUMPJANSKIJ, syn 
Dmitrije Alexandroviče PUMPJANSKÉHO, 
je ruským předsedou představenstva společ
nosti PJSC Pipe Metallurgical Company, 
což je ruský globální výrobce ocelových 
potrubí pro ropný a plynárenský průmysl. 
Je rovněž předsedou a členem představen
stva skupiny Sinara. Obě společnosti podpo
rují spolupráci s orgány Ruské federace a se 
státními podniky včetně Ruských železnic, 
Gazpromu a Rosněftu a mají z této spolu
práce prospěch. 
Alexandr Dmitrijevič PUMPJANSKIJ je 
tedy fyzickou osobou s vazbami na čelného 
podnikatele a je zapojen do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
Kromě toho Alexandr Dmitrijevič PUMP
JANSKIJ materiálně či finančně podporuje 
vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má 
z vazby na tuto vládu prospěch. 

9.3.2022 

720. Alexander Semenovich 
VINOKUROV 
(Александр Семёнович 
ВИНОКУРОВ) 

Datum narození: 
12.10.1982 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: podnikatel, 
jednatel a předseda 
společnosti Marathon 
Group, 
člen představenstva 
společnosti Magnit 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Alexandr Semjonovič VINOKUROV je 
ruský podnikatel s obchodními zájmy 
v odvětvích maloobchodu s potravinami, 
farmaceutických výrobků, zemědělství 
a infrastruktury. Zastává vedoucí pozici 
v investiční společnosti Marathon Group 
a ve společnosti Magnit, což je největší 
ruský maloobchodní prodejce potravin. 
Manželkou Alexandra Vinokurova je Jeka
těrina Sergejevna Vinokurova, dcera 
ministra zahraničních věcí Ruské federace 
Sergeje Lavrova. Jeho otcem je Semjon 
Vinokurov, jenž stál v čele Státního jednot
ného podniku Capital Pharmacies a je pova 
žován za jednoho z čelných podnikatelů 
v ruském farmaceutickém průmyslu. 
Alexandr Vinokurov má tudíž úzké vazby 
na ruskou vládu a je zapojen do hospodář
ských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

Po počátečních fázích ruské agrese vůči 
Ukrajině se dne 24. února 2022 Alexandr 
Semjonovič VINOKUROV spolu s dalšími 
36 podnikateli setkal s prezidentem Vladi
mirem Putinem a dalšími členy ruské 
vlády, aby jednali o dopadu opatření 
v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, 

▼B
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že byl k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že Alexandr Semjonovič 
VINOKUROV je členem nejužšího kruhu 
spolupracovníků Vladimira Putina a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Rovněž to ukazuje, že je jedním z předních 
podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospo
dářských odvětví, která poskytují značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpo
vědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. Toto potvrzují i úzké osobní 
vazby Alexandra Vinokurova na ministra 
zahraničních věcí Sergeje Lavrova, jenž je 
odpovědný za ruskou agresi a za politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

721. Andrey Igorevich 
MELNICHENKO 
(Андрей Игоревич 
МЕЛЬНИЧЕНКО) 

Datum narození: 
8.3.1972 
Místo narození: 
Homel, Běloruská 
SSR (nyní Bělorusko) 
Funkce: nevýkonný 
člen správní rady JSC 
SUEK, 
člen představenstva 
skupiny EuroChem 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Andrej Igorevič MELNIČENKO je ruský 
průmyslník a majitel skupiny EuroChem, 
která je předním výrobcem hnojiv, a uhelné 
společnosti SUEK. Andrej Melničenko patří 
do okruhu nejvlivnějších ruských podnika
telů s těsnými vazbami na ruskou vládu. Je 
tudíž zapojen do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. 
Po počátečních stádiích ruské agrese proti 
Ukrajině se dne 24. února 2022 Andrej 
Igorevič MELNIČENKO společně s dalšími 
36 podnikateli setkal s prezidentem Vladi
mirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, 
aby projednali dopad opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že Andrej Igorevič MELNI 
ČENKO je členem nejužšího kruhu spolu
pracovníků Vladimira Putina a že podporuje 
nebo provádí činnosti nebo politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabi
litu a bezpečnost Ukrajiny. Rovněž to 
ukazuje, že je jedním z předních podnika
telů, kteří jsou zapojeni do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

▼M53
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722. Dmitry Alexandrovich 
PUMPYANSKY 
(též znám jako Dmitry 
A. PUMPIANSKY) 
(Дмитрий Алekcан 
дрович ПУМПЯН 
СКИЙ) 

Datum narození: 
22.3.1964 
Místo narození: 
Ulan-Ude, Ruská 
federace 
Funkce: předseda 
představenstva 
společnosti PJSC 
Pipe Metallurgic 
Company, předseda, 
člen představenstva 
skupiny Sinara. 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Alexandrovič PUMPJANSKIJ je 
předsedou představenstva společnosti PJSC 
Pipe Metallurgic Company a předsedou 
a členem představenstva skupiny Sinara. 
Podporuje tedy spolupráci s orgány Ruské 
federace a státními podniky, včetně společ
ností Ruské železnice, Gazprom a Rosněft, 
a má z této spolupráce prospěch. Je tudíž 
zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

Dne 24. února 2022, po počátečních fázích 
ruské agrese vůči Ukrajině, se Dmitrij 
Alexandrovič PUMPJANSKIJ spolu 
s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem 
Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské 
vlády, aby jednali o dopadu opatření 
v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, 
že byl k účasti na tomto jednání pozván, 
dokládá, že je členem nejužšího kruhu 
spolupracovníků Vladimira Putina a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Rovněž to ukazuje, že je jedním z předních 
podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodář
ských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

723. Dmitry Arkadievich 
MAZEPIN 
(Дмитрий Аркадьевич 
МАЗЕПИН) 

Datum narození: 
18.4.1968 
Místo narození: 
Minsk, Běloruská 
SSR, Sovětský svaz 
Funkce: generální 
ředitel společnosti 
JSC UCC Uralchem 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Arkadijevič MAZEPIN je vlast
níkem a generálním ředitelem výrobce 
minerálních hnojiv Uralchem. Skupina Ural
chem je ruský výrobce široké škály chemic
kých produktů, včetně minerálních hnojiv 
adusičnanu draselného. Společnost uvádí, 
že je největším výrobcem dusičnanu amon
ného a druhým největším výrobcem amoni
akových a dusíkatých hnojiv v Rusku. 
Dmitrij Arkadijevič MAZEPIN je tudíž 
zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

▼M53
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Dne 24. února 2022, po počátečních fázích 
ruské agrese vůči Ukrajině, se Dmitrij Arka
dijevič MAZEPIN spolu s dalšími 36 podni
kateli setkal s prezidentem Vladimirem 
Putinem a dalšími členy ruské vlády, aby 
jednali o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, dokládá, 
že je členem nejužšího kruhu spolupracov
níků Vladimira Putina a že podporuje nebo 
provádí činnosti nebo politiky, které naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu 
a bezpečnost Ukrajiny. Rovněž to ukazuje, 
že je jedním z předních podnikatelů, kteří 
jsou zapojeni do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. 
V prosinci 2021 Dmitrij Mazepin přepsal 
své společnosti Uralchem Holding a CI- 
Chemical Invest, které jsou usazeny 
na Kypru a které „Uralchem“ ovládají, 
do ruské jurisdikce, a to do zvláštní správní 
oblasti na ostrově Okťabrskij v Kalinin
gradské oblasti. 

724. Galina Evgenyevna 
PUMPYANSKAYA 
(Галина Евгеньевна 
ПУМПЯНСКАЯ) 

Datum narození: 
10.2.1966 
Funkce: předsedkyně 
správní rady charita
tivní nadace Sinara 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Galina Jevgeňjevna PUMPJANSKAJA je 
předsedkyní správní rady nadace BF 
„Sinara“, která vykonává charitativní 
činnosti velkých společností, včetně PJSC 
Pipe Metallurgical Company. Je manželkou 
Dmitrije Alexandroviče PUMPJANSKÉHO, 
předsedy představenstva společnosti PJSC 
Pipe Metallurgical Company, což je ruský 
globální výrobce ocelového potrubí pro 
ropný a plynárenský průmysl. Dmitrij A. 
Pumpjanskij je ruský podnikatel a miliardář. 
Je rovněž předsedou a členem představen
stva skupiny Sinara. Obě společnosti podpo
rují spolupráci s orgány Ruské federace a se 
státními podniky včetně společností Ruské 
železnice, Gazprom a Rosněft a mají 
z této spolupráce prospěch. 
Galina Jevgeňjevna PUMPJANSKAJA tedy 
patří mezi fyzické osoby, které jsou zapo
jeny do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
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725. Mikhail Eduardovich 
OSEEVSKY 
(Михаил Эдуардович 
ОСЕЕВСКИЙ) 

Datum narození: 
30.11.1960 
Místo narození: 
dřívější Leningrad 
(nyní 
Sankt-Petěrburg), 
Ruská federace 
Funkce: předseda 
PJSC Rostelekom 
nezávislý 
člen představenstva 
PJSC MMK 
člen dozorčí rady 
společnosti ANO 
Digital Economy, 
LLC T2 RTK 
Holding (Tele2) 
člen představenstva 
Ruského svazu 
průmyslníků a podni
katelů 

Michail Eduardovič OSEJEVSKIJ je před
sedou PJSC Rostelekom. PJSC Rostelekom 
je největším poskytovatelem digitálních 
služeb a řešení v Rusku, je přítomna ve 
všech segmentech trhu a poskytuje služby 
milionům domácností i vládních a soukro
mých organizací. Společnost Rostelekom 
nejenže poskytuje služby ruské vládě, ale 
také pro ni představuje důležitý zdroj 
příjmů. 
Po počátečních stádiích ruské agrese proti 
Ukrajině se dne 24. února 2022 Michail 
Eduardovič OSEJEVSKIJ společně s dalšími 
36 podnikateli setkal s prezidentem Vladi
mirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, 
aby projednali dopad opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že Michail Eduardovič 
OSEJEVSKIJ je členem nejužšího kruhu 
spolupracovníků Vladimíra Putina a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Rovněž to ukazuje, že je jedním z předním 
podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodář
ských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruska odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

člen představenstva 
LLC Votron 
člen správní rady St. 
Petersburg NNAlli
ance 
náměstek ministra pro 
hospodářský rozvoj 
Ruské federace (od 
prosince 2011 
do června 2012) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

726. Mikhail Igorevich 
POLUBOYARINOV 
(Михаил Игоревич 
ПОЛУБОЯРИНОВ) 

Datum narození: 
2.4.1966 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Michail Igorevič POLUBOJARINOV je 
generálním ředitelem OJSC Aeroflot. OJSC 
Aeroflot je největší leteckou společností 
Ruské federace. OJSC Aeroflot nejenže 
poskytuje služby ruské vládě, ale také pro 
ni představuje důležitý zdroj příjmů. Aero
flot provozoval nezákonné lety na okupo
vaný Krym. 

9.3.2022 
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Funkce: generální 
ředitel OJSC Aeroflot 
člen představenstva 
společnosti State 
Transport Leasing 
Company a JSC 
EXIMBANK OF 
RUSSIA 
člen dozorčí rady 
DOM.RF 
předseda představen
stva společnosti LLC 
Pobeda 
člen rady guvernérů 
IATA. 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Po počátečních stádiích ruské agrese proti 
Ukrajině se dne 24. února 2022 Michail 
Igorevič POLUBOJARINOV společně 
s dalšími 36 podnikateli setkal s prezidentem 
Vladimirem Putinem a dalšími členy ruské 
vlády, aby projednali dopad opatření 
v návaznosti na západní sankce. 
►C9 Skutečnost, že byl k účasti na tomto 
jednání pozván, je dokladem toho, že 
Michail Igorevič POLUBOJARINOV je 
členem nejužšího kruhu spolupracovníků 
Vladimíra Putina a že ◄ podporuje nebo 
provádí činnosti nebo politiky, které naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu 
a bezpečnost Ukrajiny. Rovněž to ukazuje, 
že je jedním z předním podnikatelů, kteří 
jsou zapojeni do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruska odpovědné za anexi Krymu a za desta
bilizaci Ukrajiny. 

727. Sergey Alexandrovich 
KULIKOV 
(také znám jako Sergei 
Alexandrovich 
KULIKOV) 
rusky: Сергей Алехан 
дрович КУЛИКОВ 

Datum narození: 
9.4.1976 
Místo narození: 
Sverdlovsk, Ruská 
federace 
Funkce: hlavní 
jednatel společnosti 
RUSNANO LLC, 
člen představenstva 
společnosti Rusnano 
JSC, 
první místopředseda 
vedení Komise pro 
vojenský průmysl 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Sergej Alexandrovič KULIKOV je před
sedou správní rady společnosti RUSNANO 
LLC a členem představenstva Rusnana JSC 
a prvním místopředsedou vedení Komise 
pro vojenský průmysl. Rusnano LLC je 
ruská instituce pro rozvoj inovací vytvořená 
v rámci prezidentské iniciativy nazvané 
„Strategie rozvoje nanotechnologického 
průmyslu“. Sergej Kulikov je proto zapojen 
do hospodářských odvětví, která poskytují 
vládě Ruské federace značné zdroje příjmů. 
Po počátečních fázích ruské agrese vůči 
Ukrajině se dne 24. února 2022 Sergej 
Alexandrovič KULIKOV spolu s dalšími 
36 podnikateli setkal s prezidentem Vladi
mirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, 
aby jednali o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. ►C9 Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že Sergej Alexandrovič 
KULIKOV je členem nejužšího kruhu 
spolupracovníků Vladimíra Putina a že ◄ 
podporuje nebo provádí činnosti nebo poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Rovněž to ukazuje, že je jedním z předním 
podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodář
ských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruska odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
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728. Vadim Nikolaevich 
MOSHKOVICH 
(Вадим Николаевич 
МОШКОВИЧ) 

Datum narození: 
6.4.1967 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: předseda 
představenstva 
skupiny Rusagro, 
menšinový vlastník 
Sberbank 
Státní příslušnost: 
ruská, kyperská 
Pohlaví: muž 

Vadim Nikolajevič MOŠKOVIČ je ruský 
podnikatel s obchodními zájmy v oblasti 
zemědělství a rozvoje nemovitostí. V roce 
2004 Vadim Moškovič založil skupinu 
Rusagro, která je významným producentem 
vepřového masa, tuků a cukru. Vadim Niko
lajevič MOŠKOVIČ je proto zapojen 
do hospodářských odvětví, která poskytují 
vládě Ruské federace značné zdroje příjmů. 
Po počátečních fázích ruské agrese vůči 
Ukrajině se dne 24. února 2022 Vadim 
Nikolajevič MOŠKOVIČ spolu s dalšími 
36 podnikateli setkal s prezidentem Vladi
mirem Putinem a dalšími členy ruské vlády, 
aby jednali o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že Vadim Nikolajevič 
MOŠKOVIČ je členem nejužšího kruhu 
spolupracovníků Vladimira Putina a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Rovněž to ukazuje, že je jedním z předních 
podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodář
ských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruska odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

729. Vladimir Sergeevich 
KIRIYENKO 
(Владимир Сергеевич 
КИРИЕНКО) 

Datum narození: 
27.5.1983 
Místo narození: 
Nižnij Novgorod, 
Ruská federace 
Funkce: 
generální ředitel 
společnosti VK 
Company Limited, 
mateřské společnosti 
hlavní ruské plat
formy sociálních 
médií VKontakte, 
bývalý první místo
předseda ruské státem 
ovládané společnosti 
Rostelecom 
(2017–2021), 
předseda představen
stva společnosti LLC 
Capital (od roku 
2011), 

Vladimir Sergejevič Kirijenko je generálním 
ředitelem společnosti VK Company Limited. 
VK Company Limited je ruská internetová 
společnost s významným zastoupením 
v rusky mluvícím segmentu internetu. 
Projekty VK měly úhrnem nejvyšší sledova
nost v Rusku a zachycovaly nejvíce času 
stráveného před obrazovkou. Internetové 
stránky VK každý měsíc oslovují více než 
90 % ruských uživatelů internetu a společ
nost VK patří mezi pět největších interneto
vých společností na základě celkového 
počtu zhlédnutých stránek. Kontroluje 
a provozuje tři největší a nejoblíbenější 
ruské sociální sítě, VKontakte, Odnoklass
niki a Moj Mir, jakož i e-mailovou službu 
a internetový portál.ru. Vladimir Sergejevič 
KIRIJENKO je proto zapojen do hospodář
ských odvětví, která poskytují vládě Ruské 
federace značné zdroje příjmů. 
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bývalý předseda před
stavenstva Nizhego
rodpromstroybank 
(2008–2011) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Ruská vláda zvyšuje svůj vliv na sdělovací 
prostředky a sociální sítě. Společnost VK 
Company je ovládána společností Gazprom 
Media (státní společnost, která je hlavním 
zdrojem příjmů ruské vlády). Vladimir 
Sergejevič Kirijenko tak podporuje záměr 
Vladimira Putina získat větší kontrolu nad 
internetem. Vladimir Kirijenko proto aktivně 
poskytuje materiální či finanční podporu 
ruským činitelům s rozhodovací pravomocí 
odpovědným za anexi Krymu nebo za desta
bilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tyto 
činitele prospěch. 
Jelikož je VK Company vlastněna skupinou 
Gazprom, jež je ve vlastnictví státu, jsou 
příjmy, které vytváří, důležitým zdrojem 
příjmů pro ruskou vládu. Vladimir Kirijenko 
je synem Sergeje Kirijenka, který je 
v současné době prvním náměstkem perso
nálního ředitele prezidentské kanceláře. 
Sergej Kirijenko je údajně kurátorem 
domácí politiky Vladimira Putina. 

730. Andrey Andreevich 
GURYEV 
(Андрей Aндреевич 
ГУРЬЕВ) 

Datum narození: 
7.3.1982 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: generální 
ředitel a předseda 
představenstva PJSC 
PhosAgro, 
od roku 2004 pracuje 
v různých funkcích 
ve společnosti 
PhosAgro, 
od 30. září 2019 
člen správní rady 
Ruského svazu 
průmyslníků a podni
katelů (RSSP) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Andrej Andrejevič GURJEV je členem 
představenstva, generálním ředitelem a před
sedou správní rady OAO PhosAgro a v této 
funkci dohlíží na činnost společnosti. 
Společnost PhosAgro je jedním z předních 
světových výrobců fosforečných hnojiv. 
PhosAgro je zároveň největším evropským 
výrobcem fosforečných hnojiv, největším 
světovým výrobcem vysoce kvalitního 
fosforitu a druhým největším světovým 
výrobcem fosforečnanu amonného (MAP) 
(s výjimkou Číny) a dihydrogenfosforečnanu 
amonného (DAP). 
Andrej Gurjev, generální ředitel společnosti 
PhosAgro, má prospěch z rozhodnutí ruské 
vlády. PJSC PhosAgro je ve velké míře 
napojena na ruskou vládu, a proto jsou 
příjmy, které vytváří, pro ruskou vládu důle 
žitým zdrojem příjmů. Andrej Gurjev je 
zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
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731. Dmitry Vladimirovich 
KONOV 
(Дмитрий Владими 
рович КОНОВ) 

Datum narození: 
2.9.1970 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: předseda 
představenstva 
společnosti PJSC 
SIBUR Holding 
Působil na finančním 
odboru společnosti 
OAO NK YUKOS, 
zastával různé funkce 
ve společnosti AKB 
Trust and Investment 
Bank, včetně funkce 
viceprezidenta – 
vedoucího odboru 
investičního bankov
nictví a generálního 
ředitele odboru 
podnikových financí, 
byl členem předsta
venstva společnosti 
OAO Gazprom 
NefteKhim Salavat 
a společnosti OAO 
Gazprombank 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Vladimirovič KONOV je předsedou 
představenstva společnosti PJSC SIBUR 
Holding a v této funkci dohlíží na činnosti 
společnosti. SIBUR Holding je největší inte
grovaná petrochemická společnost v Rusku 
a jedna z nejrychleji rostoucích společností 
ve světovém petrochemickém průmyslu. 
SIBUR je přední petrochemická skupina 
v rámci rozvíjejících se trhů a největší 
výrobce petrochemických produktů 
na ruském trhu. Většinový podíl společnosti 
SIBUR vlastní oligarchové blízcí Vladimiru 
Putinovi: Leonid Michelson a Gennadij 
Timčenko. 
Společnost SIBUR Holding úzce spojena 
s ruskou vládou, a proto jsou příjmy, které 
vytváří, pro ruskou vládu důležitým zdrojem 
příjmů. 
Dmitrij Konov je zapojen do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

732. Nikita Dmitrievich 
MAZEPIN 
(Никита Дмитриевич 
МАЗЕПИН) 

Datum narození: 
2.3.1999 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: Povolání: 
ruský závodní jezdec 
týmu Formule 1 Haas 
na mistrovství světa 
Formule 1 v roce 
2022 reprezentující 
ruskou automobi
lovou federaci pod 
neutrální vlajkou. 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Nikita Mazepin je synem Dmitrije Arkadije
viče Mazepina, generálního ředitele společ
nosti JSC UCC Uralchem. Jelikož Uralchem 
sponzoruje tým Formule 1 Haas, Dmitrij 
Mazepin je hlavním sponzorem aktivit 
syna v týmu Formule 1 Haas. 
Nikita Mazepin je fyzická osoba spojená 
s předním podnikatelem (svým otcem) zapo
jeným do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

9.3.2022 

733. Alexander Konstantino
vich AKIMOV 
(Александр Констант 
инович АКИМОВ) 

Datum narození: 
10.11.1954 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 
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734. Ivan Nikolayevich 
ABRAMOV 
(Иван Николаевич 
АБРАМОВ) 

Datum narození: 
16.6.1978 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

735. Mohmad Isaevich 
AKHMADOV 
(Мохмад Исаевич 
АХМАДОВ) 

Datum narození: 
17.4.1972 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

736. Sergei Petrovich 
ARENIN 
(Сергей Петрович 
АРЕНИН) 

Datum narození: 
29.8.1958 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

737. Yuri Viktorovich 
ARKHAROV 
(Юрий Викторович 
АРХАРОВ) 

Datum narození: 
13.6.1977 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

738. Anatoly Dmitrievich 
ARTAMONOV 
(Анатолий Дмитриевич 
АРТАМОНОВ) 

Datum narození: 
5.5.1952 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

739. Mikhail Alexandrovich 
AFANASOV 
(Михаил Алексан 
дрович АФАНАСОВ) 

Datum narození: 
15.6.1953 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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740. Oleg Aleksandrovich 
ALEKSEEV 
(Олег Александрович 
АЛЕКСЕЕВ) 

Datum narození: 
21.12.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

741. Yelena Vladimirovna 
AFANASEVA 
(Елена Владимировна 
АФАНАСЬЕВА) 

Datum narození: 
27.3.1975 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

742. Alexander Davidovich 
BASHKIN 
(Александр Давыдович 
БАШКИН) 

Datum narození: 
10.6.1962 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

743. Andrey Alexandrovich 
BAZILEVSKY 
(Андрей Алексан 
дрович БАЗИЛЕВ 
СКИЙ) 

Datum narození: 
24.2.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

744. Mukharbek Oybertovich 
BARAKHOYEV 
(Мухарбек Ойбертович 
БАРАХОЕВ) 

Datum narození: 
4.1.1971 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

745. Sergei Vyacheslavovich 
BEZDENEZHNYKH 
(Сергей Вячеславович 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ) 

Datum narození: 
25.8.1979 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

746. Viktor Nikolayevich 
BONDAREV 
(Виктор Николаевич 
БОНДАРЕВ) 

Datum narození: 
7.12.1959 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 
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747. Yegor Afanasyevich 
BORISOV 
(Егор Афанасьевич 
БОРИСОВ) 

Datum narození: 
15.8.1954 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

748. Alexander Yuryevich 
BRYKSIN 
(Александр Юрьевич 
БРЫКСИН) 

Datum narození: 
20.1.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

749. Mikhail Vladimirovich 
BELOUSOV 
(Михаил Владими 
рович БЕЛОУСОВ) 

Datum narození: 
11.10.1953 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

750. Sergei Vladimirovich 
BEREZKIN 
(Сергей Владимирович 
БЕРЁЗКИН) 

Datum narození: 
23.6.1955 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

751. Vladimir Andreyevich 
BEKETOV 
(Владимир Андреевич 
БЕКЕТОВ) 

Datum narození: 
29.3.1949 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

752. Yelena Vasilyevna 
BIBIKOVA 
(Елена Васильевна 
БИБИКОВА) 

Datum narození: 
23.9.1956 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

753. Andrey Vladimirovich 
CHERNYSHEV 
(Андрей Владимирович 
ЧЕРНЫШЁВ) 

Datum narození: 
10.7.1970 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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754. Alexander Vlademiro
vich DVOINYKH 
(Александр Владими 
рович ДВОЙНЫХ) 

Datum narození: 
19.1.1984 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

755. Vadim Yevgenyevich 
DENGIN 
(Вадим Евгеньевич 
ДЕНЬГИН) 

Datum narození: 
23.9.1980 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

756. Konstantin Konstantino
vich DOLGOV 
(Константин Констант 
инович ДОЛГОВ) 

Datum narození: 
12.8.1968 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

757. Gennady Egorovich 
EMELYANOV 
(Геннадий Егорович 
ЕМЕЛЬЯНОВ) 

Datum narození: 
1.1.1957 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

758. Olga Nikolayevna 
EPIFANOVA 
(Ольга Николаевна 
ЕПИФАНОВА) 

Datum narození: 
19.8.1966 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

759. Arsen Suleymanovich 
FADZAYEV 
(Арсен Сулейманович 
ФАДЗАЕВ) 

Datum narození: 
5.9.1952 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

760. Yury Viktorovich 
FEDOROV 
(Юрий Викторович 
ФЁДОРОВ) 

Datum narození: 
1.1.1972 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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761. Nikolai Vasilyevich 
FYODOROV 
(Николай Васильевич 
ФЁДОРОВ) 

Datum narození: 
9.5.1958 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

762. Airat Minerasikhovich 
GIBATDINOV 
(Айрат Минерасихович 
ГИБАТДИНОВ) 

Datum narození: 
16.1.1986 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

763. Denis Vladimirovich 
GUSEV 
(Денис Владимирович 
ГУСЕВ) 

Datum narození: 
26.12.1976 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

764. Lilia Salavatovna 
GUMEROVA 
(Лилия Салаватовна 
ГУМЕРОВА) 

Datum narození: 
16.12.1972 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

765. Rimma Fyodorovna 
GALUSHINA 
(Римма Фёдоровна 
ГАЛУШИНА) 

Datum narození: 
30.5.1963 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

766. Suleiman Sadulayevich 
GEREMEYEV 
(Сулейман Садулаевич 
ГЕРЕМЕЕВ) 

Datum narození: 
20.1.1971 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

767. Tatyana Anatolyevna 
GIGEL 
(Татьяна Анатольевна 
ГИГЕЛЬ) 

Datum narození: 
27.2.1960 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 
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768. Alexander Vladislavo
vich GUSAKOVSKY 
(Александр Владисл 
авович ГУСАКО 
ВСКИЙ) 

Datum narození: 
25.8.1970 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

769. Dmitry Yuryevich 
GORITSKY 
(Дмитрий Юрьевич 
ГОРИЦКИЙ) 

Datum narození: 
28.10.1970 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

770. Lyubov Nikolayevna 
GLEBOVA 
(Любовь Николаевна 
ГЛЕБОВА) 

Datum narození: 
7.3.1960 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

771. Sergei Vasilyevich 
GORNYAKOV 
(Сергей Васильевич 
ГОРНЯКОВ) 

Datum narození: 
5.1.1966 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

772. Svetlana Petrovna 
GORYACHEVA 
(Светлана Петровна 
ГОРЯЧЕВА) 

Datum narození: 
3.6.1947 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

773. Vladimir Filippovich 
GORODETSKIY 
(Владимир Филип 
пович ГОРОДЕЦКИЙ) 

Datum narození: 
11.7.1948 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

774. Eduard Vladimirovich 
ISAKOV 
(Эдуард Владимирович 
ИСАКОВ) 

Datum narození: 
4.10.1973 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 
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775. Vasily Nikolayevich 
IKONNIKOV 
(Василий Николаевич 
ИКОННИКОВ) 

Datum narození: 
26.4.1961 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

776. ►C10 Sergey Pavlovich 
IVANOV 
(Сергей Павлович 
ИВАНОВ) ◄ 

Datum narození: 
19.4.1952 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

777. Aleksey Nikolayevich 
KONDRATENKO 
(Алексей Николаевич 
КОНДРАТЕНКО) 

Datum narození: 
16.12.1969 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

778. Alexander Bogdanovich 
KARLIN 
(Александр Богданович 
КАРЛИН) 

Datum narození: 
29.10.1951 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

779. Andrey Akardyevich 
KLIMOV 
(Андрей Аркадьевич 
КЛИМОВ) 

Datum narození: 
9.11.1954 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

780. Andrey Viktorovich 
KUTEPOV 
(Андрей Викторович 
КУТЕПОВ) 

Datum narození: 
6.4.1971 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

781. Belan Bagaudinovich 
KHAMCHIEV 
(Белан Багаудинович 
ХАМЧИЕВ) 

Datum narození: 
7.12.1960 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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782. Galina Nikolayevna 
KARELOVA 
(Галина Николаевна 
КАРЕЛОВА) 

Datum narození: 
29.6.1960 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

783. Irina Andreyevna 
KOZHANOVA 
(Ирина Андреевна 
КОЖАНОВА) 

Datum narození: 
6.7.1987 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

784. Krym Olievich KAZA
NOKOV 
(Крым Олиевич 
КАЗАНОКОВ) 

Datum narození: 
19.7.1962 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

785. Murat Krym-Gerievich 
KHAPSIROKOV 
(Мурат Крым-Гериевич 
ХАПСИРОКОВ) 

Datum narození: 
26.1.1978 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

786. Nikolai Fyodorovna 
KONDRATYUK 
(Николай Фёдорович 
КОНДРАТЮК) 

Datum narození: 
11.7.1957 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

787. Oksana Vladimirovna 
KHLYAKINA 
(Оксана Владимировна 
ХЛЯКИНА) 

Datum narození: 
28.11.1969 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

788. Sergey Viktorovich 
KALASHNIK 
(Сергей Викторович 
КАЛАШНИК) 

Datum narození: 
31.3.1978 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 227 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

789. Vladimir Igorevich 
KOZHIN 
(Владимир Игоревич 
КОЖИН) 

Datum narození: 
28.2.1959 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

790. Vladimir Igorevich 
KRUGLY 
(Владимир Игоревич 
КРУГЛЫЙ) 

Datum narození: 
27.5.1955 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

791. Alexander Alexandro
vich KARELIN 
(Александр Алексан 
дрович КАРЕЛИН) 

Datum narození: 
19.9.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

792. Andrey Igoryevich 
KISLOV 
(Андрей Игоревич 
КИСЛОВ) 

Datum narození: 
29.8.1958 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

793. Dmitry Gennadyevich 
KUZMIN 
(Дмитрий Геннадьевич 
КУЗЬМИН) 

Datum narození: 
28.6.1975 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

794. Grigory Borisovich 
KARASIN 
(Григорий Борисович 
КАРАСИН) 

Datum narození: 
23.8.1949 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

795. Konstantin Iosifovich 
KOSACHEV 
(Константин 
Иосифович КОСАЧЕВ) 

Datum narození: 
17.9.1962 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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796. Natalia Vladimirovna 
KOSYKHINA 
(Наталия Владими 
ровна КОСИХИНА) 

Datum narození: 
7.8.1972 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

797. Nina Germanovna 
KULIKOVSKIH 
(Нина Германовна 
КУЛИКОВСКИХ) 

Datum narození: 
5.2.1961 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

798. Olga Nikolayevna 
KHOKHLOVA 
(Ольга Николаевна 
ХОХЛОВА) 

Datum narození: 
18.11.1957 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

799. Sergei Ivanovich 
KISLYAK 
(Сергей Иванович 
КИСЛЯК) 

Datum narození: 
7.9.1950 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

800. Sergey Nikolayevich 
KOLBIN 
(Сергей Николаевич 
КОЛБИН) 

Datum narození: 
29.10.1969 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

801. Vladimir Kasimirovich 
KRAVCHENKO 
(Владимир Казими 
рович КРАВЧЕНКО) 

Datum narození: 
12.6.1964 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

802. Grigory Petrovich 
LEDKOV 
(Григорий Петрович 
ЛЕДКОВ) 

Datum narození: 
26.3.1969 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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803. Vladimir Albertovich 
LEBEDEV 
(Владимир Альбер 
тович ЛЕБЕДЕВ) 

Datum narození: 
23.4.1962 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

804. Yulia Viktorovna 
LAZUTKINA 
(Юлия Викторовна 
ЛАЗУТКИНА) 

Datum narození: 
11.3.1981 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

805. Alexei Petrovich 
MAYOROV 
(Алексей Петрович 
МАЙОРОВ) 

Datum narození: 
29.12.1961 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

806. Igor Nikolayevich 
MOROZOV 
(Игорь Николаевич 
МОРОЗОВ) 

►C12 Datum naro
zení: 10.12.1956 ◄ 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

807. Sergei Gerasimovich 
MITIN 
(Сергей Герасимович 
МИТИН) 

Datum narození: 
14.6.1951 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

808. Sergey Nikolayevich 
MURATOV 
(Сергей Николаевич 
МУРАТОВ) 

Datum narození: 
13.1.1964 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

809. Farit Mubarakshevich 
MUKHAMETSHIN 
(Фарит Мубаракшевич 
МУХАМЕТШИН) 

Datum narození: 
31.1.1947 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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810. Sergei Patrovich 
MIKHAILOV 
(Сергей Петрович 
МИХАЙЛОВ) 

Datum narození: 
22.5.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

811. Sergey Alexandrovich 
MARTYNOV 
(Сергей Александрович 
МАРТЫНОВ) 

Datum narození: 
22.8.1959 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

812. Taimuraz Dzhambeko
vich MAMSUROV 
(Таймураз Дзамбекович 
МАМСУРОВ) 

Datum narození: 
13.4.1954 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

813. Alexander Vladimirovich 
NAROLIN 
(Александр Владими 
рович НАРОЛИН) 

Datum narození: 
27.6.1972 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

814. Alexander Valeryevich 
NIKITIN 
(Александр Валерьевич 
НИКИТИН) 

Datum narození: 
26.4.1976 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

815. Boris Alexandrovich 
NEVZOROV 
(Борис Александрович 
НЕВЗОРОВ) 

Datum narození: 
21.9.1955 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

816. Viktor Feodosyevich 
NOVOZHILOV 
(Виктор Феодосьевич 
НОВОЖИЛОВ) 

Datum narození: 
16.2.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 
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817. Alexander Vyacheslavo
vich NOVIUKHOV 
(Александр 
Вячеславович НОВЬ 
ЮХОВ) 

Datum narození: 
5.10.1975 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

818. Vyacheslav Vladimiro
vich NAGOVITSYN 
(Вячеслав Владими 
рович НАГОВИЦЫН) 

Datum narození: 
2.3.1956 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

819. Alexei Maratovich 
ORLOV 
(Алексей Маратович 
ОРЛОВ) 

Datum narození: 
9.10.1961 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

820. Dina Ivanovna OYUN 
(Дина Ивановна ОЮН) 

Datum narození: 
25.6.1963 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

821. Anna Ivanovna OTKE 
(Анна Ивановна ОТКЕ) 

Datum narození: 
21.12.1974 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

822. Gennady Ivanovich 
ORDENOV 
(Геннадий Иванович 
ОРДЕНОВ) 

Datum narození: 
4.9.1957 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

823. Alexander Yuryevich 
PRONYUSHKIN 
(Александр Юрьевич 
ПРОНЮШКИН) 

Datum narození: 
31.7.1987 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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824. Dmitry Sergeyevich 
PERMINOV 
(Дмитрий Сергеевич 
ПЕРМИНОВ) 

Datum narození: 
3.4.1979 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

825. Margarita Nikolayevna 
PAVLOVA 
(Маргарита Нико 
лаевна ПАВЛОВА) 

Datum narození: 
22.1.1979 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

826. Yelena Alekseyevna 
PERMINOVA 
(Елена Алексеевна 
ПЕРМИНОВА) 

Datum narození: 
5.12.1980 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

827. Alexei Konstantinovich 
PUSHKOV 
(Алексей Констант 
инович ПУШКОВ) 

Datum narození: 
10.8.1954 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

828. Elena Vladimirovna 
PISAREVA 
(Елена Владимировна 
ПИСАРЕВА) 

Datum narození: 
20.1.1967 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

829. Irina Alexandrovna 
PETINA 
(Ирина Александровна 
ПЕТИНА) 

Datum narození: 
31.8.1972 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

830. Sergey Nikolayevich 
PERMINOV 
(Сергей Николаевич 
ПЕРМИНОВ) 

Datum narození: 
16.9.1968 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 
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831. Vladimir Vladimirovich 
POLETAYEV 
(Владимир Владими 
рович ПОЛЕТАЕВ) 

Datum narození: 
23.5.1975 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

832. Alexander Vasilyevich 
RAKITIN 
(Александр Васильевич 
РАКИТИН) 

Datum narození: 
17.5.1958 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

833. Grigoriy Alexeyevich 
RAPOTA 
(Григорий Алексеевич 
РАПОТА) 

Datum narození: 
5.2.1944 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

834. Irina Valeryevna 
RUKAVISHNIKOVA 
(Ирина Валерьевна 
РУКАВИШНИКОВА) 

Datum narození: 
3.2.1973 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

835. Sergey Nikolayevich 
RYABUKHIN 
(Сергей Николаевич 
РЯБУХИН) 

Datum narození: 
13.11.1954 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

836. Akhmat Anzorovich 
SALPAGAROV 
(Ахмат Анзорович 
САЛПАГАРОВ) 

Datum narození: 
31.12.1962 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

837. Alexei Vladimirovich 
SINITSYN 
(Алексей Владими 
рович СИНИЦЫН) 

Datum narození: 
13.1.1976 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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838. Andrei Anatolyevich 
SHEVCHENKO 
(Андрей Анатольевич 
ШЕВЧЕНКО) 

Datum narození: 
29.5.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

839. Dmitry Vladimirovich 
SAVELYEV 
(Дмитрий Владими 
рович САВЕЛЬЕВ) 

Datum narození: 
3.8.1968 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

840. Evgeny Stepanovich 
SAVCHENKO 
(Евгений Степанович 
САВЧЕНКО) 

Datum narození: 
8.4.1950 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

841. Inna Yuryevna SVYA
TENKO 
(Инна Юрьевна СВЯТ 
ЕНКО) 

Datum narození: 
6.9.1967 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

842. Lyudmila Nikolayevna 
SKAKOVSKAYA 
(Людмила Николаевна 
СКАКОВСКАЯ) 

Datum narození: 
13.11.1961 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

843. Tatiana Anatolyevna 
SAKHAROVA 
(Татьяна Анатольевна 
САХАРОВА) 

Datum narození: 
16.6.1973 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

844. Alexander Alexandro
vich SAVIN 
(Александр Алексан 
дрович САВИН) 

Datum narození: 
28.1.1962 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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845. Anatoly Ivanovich 
SHIROKOV 
(Анатолий Иванович 
ШИРОКОВ) 

Datum narození: 
29.12.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

846. Artem Gennadyevich 
SHEIKIN 
(Артём Геннадьевич 
ШЕЙКИН) 

Datum narození: 
25.3.1980 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

847. Elena Borisovna 
SHUMILOVA 
(Елена Борисовна 
ШУМИЛОВА) 

Datum narození: 
1.4.1978 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

848. Galina Nikolayevna 
SOLODUN 
(Галина Николаевна 
СОЛОДУН) 

Datum narození: 
26.1.1968 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

849. Lenar Rinatovich SAFIN 
(Ленар Ринатович 
САФИН) 

Datum narození: 
11.2.1969 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

850. Nikolai Petrovich 
SEMISOTOV 
(Николай Петрович 
СЕМИСОТОВ) 

Datum narození: 
2.12.1968 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

851. Valery Vladimirovich 
SEMYONOV 
(Валерий Владими 
рович СЕМЁНОВ) 

Datum narození: 
16.9.1960 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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852. Oleg Polikarpovich 
TKACH 
(Олег Поликарпович 
ТКАЧ) 

Datum narození: 
23.9.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

853. Pavel Vladimirovich 
TARAKANOV 
(Павел Владимирович 
ТАРАКАНОВ) 

Datum narození: 
21.6.1982 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

854. Lyudmila Zaumovna 
TALABAYEVA 
(Людмила Заумовна 
ТАЛАБАЕВА) 

Datum narození: 
6.6.1957 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

855. Oleg Vladimirovich 
TSEPKIN 
(Олег Владимирович 
ЦЕПКИН) 

Datum narození: 
15.9.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

856. Peter Nikolayevich 
TULTAEV 
(Пётр Николаевич 
ТУЛТАЕВ) 

Datum narození: 
1.1.1961 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

857. Vyacheslav Stepanovich 
TIMCHENKO 
(Вячеслав Степанович 
ТИМЧЕНКО) 

Datum narození: 
20.11.1950 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

858. Valery Petrovich 
USATYUK 
(Валерий Петрович 
УСАТЮК) 

Datum narození: 
14.7.1948 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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859. Mukharby Magomedo
vich ULBASHEV 
(Мухарбий Магом 
едович УЛЬБАШЕВ) 

Datum narození: 
15.5.1960 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

860. Alexander Vladeleno
vich VAINBERG 
(Александр Владел 
енович ВАЙНБЕРГ) 

Datum narození: 
2.2.1961 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

861. Alexander Gennadyevich 
VYSOKINSKY 
(Александр 
Геннадьевич ВЫСО 
КИНСКИЙ) 

Datum narození: 
24.9.1973 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

862. Nikolay Nikolayevich 
VLADIMIROV 
(Николай Николаевич 
ВЛАДИМИРОВ) 

Datum narození: 
18.11.1979 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

863. Yuri Konstantinovich 
VALYAEV 
(Юрий Констант 
инович ВАЛЯЕВ) 

Datum narození: 
18.4.1959 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

864. Alexander Georgyevich 
VARFOLOMEEV 
(Александр Георгиевич 
ВАРФОЛОМЕЕВ) 

Datum narození: 
4.6.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

865. Valery Nikolayevich 
VASILYEV 
(Валерий Николаевич 
ВАСИЛЬЕВ) 

Datum narození: 
17.7.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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866. Yury Leonidovich 
VOROBYOV 
(Юрий Леонидович 
ВОРОБЬЁВ) 

Datum narození: 
2.2.1948 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

867. Alexander Georgievich 
YAROSHUK 
(Александр Георгиевич 
ЯРОШУК) 

Datum narození: 
15.11.1965 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

868. Andrey Vladimirovich 
YATSKIN 
(Андрей Владимирович 
ЯЦКИН) 

Datum narození: 
25.4.1969 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

869. Irek Ishmukhametovich 
YALALOV 
(Ирек Ишмухаметович 
ЯЛАЛОВ) 

Datum narození: 
27.1.1961 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

870. Andrei Nikolayevich 
YEPISHIN 
(Андрей Николаевич 
ЕПИШИН) 

Datum narození: 
29.10.1967 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

871. Gennady Vladimirovich 
YAGUBOV 
(Геннадий Владими 
рович ЯГУБОВ) 

Datum narození: 
17.4.1968 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

872. ►C12 Anastasia 
Gennadyevna 
ZHUKOVA ◄ 
(Анастасия Геннадь 
евна ЖУКОВА) 

Datum narození: 
8.11.1974 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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873. Bair Bayaskhalanovich 
ZHAMSUYEV 
(Баир Баясхаланович 
ЖАМСУЕВ) 

Datum narození: 
29.1.1959 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

874. Nikolai Andreyevich 
ZHURAVLEV 
(Николай Андреевич 
ЖУРАВЛЁВ) 

Datum narození: 
1.9.1976 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

875. Viktor Viktororvich 
ZOBNEV 
(Виктор Викторович 
ЗОБНЕВ) 

Datum narození: 
7.6.1964 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

876. Igor Dmitryevich 
ZUBAREV 
(Игорь Дмитриевич 
ЗУБАРЕВ) 

Datum narození: 
20.6.1966 

Člen Rady federace, který ratifikoval vládní 
rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, spolu
práci a vzájemné pomoci mezi Ruskou fede
rací a Doněckou lidovou republikou a mezi 
Ruskou federací a Luhanskou lidovou repu
blikou“. 

9.3.2022 

877. Olga Sergeyevna 
ZABRALOVA 
(Ольга Сергеевна 
ЗАБРАЛОВА) 

Datum narození: 
30.3.1980 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

878. Yelena Gennadyevna 
ZLENKO 
(Елена Геннадьевна 
ЗЛЕНКО) 

Datum narození: 
20.6.1967 

Členka Rady federace, která ratifikovala 
vládní rozhodnutí o „Smlouvě o přátelství, 
spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou 
federací a Doněckou lidovou republikou 
a mezi Ruskou federací a Luhanskou 
lidovou republikou“. 

9.3.2022 

▼M53
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▼M55 

879. Roman Arkadyevich 
ABRAMOVICH (Роман 
Аркадьевич 
Абрамович) 

Oligarcha blízký 
Vladimiru Putinovi. 
Hlavní akcionář 
společnosti Evraz. 
Bývalý guvernér 
Čukotky. 
Datum narození: 
24.10.1966 
Místo narození: 
Saratov, Ruská fede
race 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Přidružené osoby: 
Vladimir Putin 
Přidružené subjekty: 
Chelsea F.C., Evraz 
Group SA, LLC 
Evraz Holding, 
Millhouse Capital. 

Roman Abramovič je ruský oligarcha, který 
má dlouhodobé a úzké vazby na Vladimira 
Putina. Má privilegovaný přístup k preziden
tovi a udržuje s ním velmi dobré vztahy. 
Toto spojení s ruským vůdcem mu pomohlo 
udržet si značné bohatství. Je hlavním akci
onářem ocelářské skupiny Evraz, která je 
jedním z největších ruských daňových 
poplatníků. 
Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu či za destabilizaci Ukrajiny. 
Je rovněž jedním z předních ruských podni
katelů a je zapojen do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

880. German Borisovich 
CHAN ( Герман Бори 
сович Хан) 

Oligarcha blízký 
Vladimiru Putinovi. 
Jeden z vlastníků 
skupiny Alfa Group 
Datum narození: 
24.10.1961 
Místo narození: 
Kyjev, Ukrajina 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Přidružené osoby: 
Vladimir Putin, 
Michail Fridman, Petr 
Aven, Alexej 
Kuzmičev 
Přidružené subjekty: 
Alfa Group, Alfa 
Bank 

German Chan je jedním z vlastníků konglo
merátu Alfa Group, který zahrnuje Alfa 
Bank, jednoho z největších ruských daňo
vých poplatníků. Má se za to, že je jednou 
z nejvlivnějších osob v Rusku. Stejně jako 
ostatní vlastníci banky Alfa Bank (Michail 
Fridman a Petr Aven) udržuje úzké vztahy 
s Vladimirem Putinem a nadále mu posky
tuje významné protislužby. Vlastníci 
skupiny Alfa Group získávají z tohoto 
vztahu obchodní a právní výhody. Nejstarší 
dcera Vladimira Putina, Maria, vedla chari
tativní projekt Alfa-Endo, který byl finan
cován bankou Alfa Bank. Vladimir Putin 
odměnil skupinu Alfa Group za její loajalitu 
vůči ruským orgánům tím, že této skupině 
poskytl politickou pomoc s jejími plány 
v oblasti zahraničních investic. 
Aktivně tedy poskytuje materiální či 
finanční podporu ruským činitelům s rozho
dovací pravomocí odpovědným za anexi 
Krymu či destabilizaci Ukrajiny a má 
z vazby na tyto činitele prospěch. Je rovněž 
jedním z předních ruských podnikatelů a je 
zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

881. Viktor Filippovich 
RASHNIKOV (Виктор 
Филиппович Рашн 
иков) 

Oligarcha. Vlastník, 
předseda představen
stva a předseda 
Výboru pro strate
gické plánování 
společnosti Magnito
gorsk Iron & Steel 
Works (MMK). 

Viktor Rašnikov je přední ruský oligarcha, 
který je vlastníkem a předsedou představen
stva společnosti Magnitogorsk Iron & Steel 
Works (MMK). MMK je jedním z největších 
ruských daňových poplatníků. Daňové zatí 
žení společnosti se v poslední době zvýšilo, 
což vedlo k výrazně vyšším příjmům pro 
ruský státní rozpočet. 

15. 3. 2022 

▼B
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►C8 Datum naro
zení: 13.10.1948 ◄ 
Místo narození: 
Magnitogorsk, Ruská 
federace 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Přidružené subjekty: 
Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK) 

Je tudíž jedním z předních ruských podni
katelů a je zapojen do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

882. Alexey Viktorovich 
KUZMICHEV (Алексей 
Викторович 
Кузьмичёв) 

Oligarcha blízký 
Vladimiru Putinovi. 
Jeden z vlastníků 
skupiny Alfa Group. 
Datum narození: 
15.10.1962 
Místo narození: 
Kirov, Ruská fede
race 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Přidružené osoby: 
Vladimir Putin, 
Michail Fridman, Petr 
Aven, German Chan 
Přidružené subjekty: 
Alfa Group, Alfa 
Bank 

Alexej Kuzmičev je jedním z vlastníků 
konglomerátu Alfa Group, který zahrnuje 
Alfa Bank, jednoho z největších ruských 
daňových poplatníků. Má se za to, že je 
jednou z nejvlivnějších osob v Rusku. Má 
spolehlivé vazby na ruského prezidenta. 
Nejstarší dcera Vladimira Putina, Maria, 
vedla charitativní projekt Alfa-Endo, který 
byl financován bankou Alfa Bank. Vladimir 
Putin odměnil skupinu Alfa Group za její 
loajalitu vůči ruským orgánům tím, že této 
skupině poskytl politickou pomoc s jejími 
plány v oblasti zahraničních investic. 
Aktivně tedy materiálně či finančně posky
tuje podporu ruským činitelům s rozhodovací 
pravomocí odpovědným za anexi Krymu či 
destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto 
činitele prospěch. Je rovněž jedním z před
ních ruských podnikatelů a je zapojen 
do hospodářských odvětví, která poskytují 
značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

883. Alexander Alexandrovič 
MIKHEEV (Александр 
Александрович 
Михеев) 

Generální ředitel JSC 
Rosoboronexport 
Datum narození: 
18.11.1961 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Přidružené osoby: 
Sergej Čemezov 
Přidružené subjekty: 
Rosoboronexport, 
Rostec, Federální 
služba pro 
vojensko-technickou 
spolupráci (Federal 
Service of 
Military-Technical 
Cooperation) 

Alexander Michiv je generálním ředitelem 
Rosoboronexportu, jediného oficiálního stát
ního zprostředkovatele Ruska pro vývoz 
a dovoz vojenských výrobků, technologií 
a služeb a výrobků, technologií a služeb 
dvojího užití. Rosoboronexport je dceřinou 
společností společnosti Rostec, státem vlast
něné korporace, která dohlíží nad 
výzkumem a vývojem vojenských techno
logií a která vlastní několik výrobních zaří
zení, jež hrají klíčovou roli při dodávání 
těchto technologií na místo bojů. Prodej 
zbraní představuje pro ruskou vládu důležitý 
zdroj příjmů. Je rovněž využíván k prosazo
vání hospodářských a strategických cílů 
Ruska. Od roku 2000 do roku 2020 prodal 
Rosoboronexport zahraničním zákazníkům 
zbraně v hodnotě 180 miliard USD. 

15. 3. 2022 

▼M55
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Je tudíž jedním z předních podnikatelů a je 
zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

884. Alexander Nikolayevich 
SHOKHIN (Александр 
Николаевич ШОХИН) 

Předseda Ruského 
svazu průmyslníků 
a podnikatelů. 
Místopředseda před
stavenstva společnosti 
Mechel PAO. 
Člen nejvyšší rady 
politické strany 
Jednotné Rusko. 
Datum narození: 
25.12.1951 
Místo narození: 
Savinskoje, Kiril
lovský okres, Ruská 
federace 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Alexandr Nikolajevič Šochin je předsedou 
Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, 
lobbistické skupiny, která prosazuje zájmy 
podniků v Rusku. Je rovněž místopředsedou 
představenstva společnosti Mechel PAO, 
jedné z předních ruských těžebních a hutnic
kých společností, která je zdrojem příjmů 
vlády Ruské federace. 
Po anexi Krymu Ruskem Šochin veřejně 
uvedl, že je třeba směrovat více ruských 
investic na Krym s cílem překonat možnou 
hospodářskou blokádu Západu. Dne 
24. února 2022 se Šochin zúčastnil v Kremlu 
setkání oligarchů s Vladimirem Putinem, 
na němž se diskutovalo o dopadu opatření 
v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, 
že byl k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že je členem nejužšího 
kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Puti
novi a že podporuje nebo provádí činnosti 
nebo politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

Rovněž to dokládá, že je jedním z předních 
podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodář
ských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

885. Andrey Valerievich 
RYUMIN (Андрей 
Валерьевич Рюмин) 

Výkonný ředitel 
společnosti Rosseti 
PJSC (dříve, do srpna 
2014, známé jako 
Ruské sítě), předseda 
představenstva. 

Andrej Rjumin, výkonný ředitel společnosti 
Rosseti PJSC kontrolované ruským státem, 
která je provozovatelem energetických sítí, 
poskytuje služby technologického připojení, 
přenosu a distribuce elektřiny v Rusku. 

15. 3. 2022 

▼M55
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Datum narození: 
12.6.1980 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Společnost Rosseti PJSC vybudovala 
rozvodnu „Port“, která zajišťuje železniční 
trakci přes Krymský most a zásobuje část 
námořního přístavu Tamaň vyhrazenou pro 
suchý náklad, jakož i dálnice, zejména 
dálnici M25 z Novorossijsku do Kerčského 
průlivu. 

Dne 24. února 2022 se Andrej Rjumin 
zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskuto
valo o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že je členem nejužšího 
kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Puti
novi a že podporuje nebo provádí činnosti 
nebo politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 

Rovněž to dokládá, že je zapojen do hospo
dářského odvětví, jež poskytuje značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpo
vědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. 

886. Armen Sumbatovich 
GASPARYAN (Армен 
Сумбатович 
ГAСПАРЯН) 

Publicista, propagan
dista, 
člen představenstva 
televizní zpravodajské 
sítě Russia Today. 
Datum narození: 
4.7.1975 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Státní příslušnost: 
ruská 

Armen Gasparjan připravuje autorský pořad 
„Nabljuděnie“ (Pozorování) pro ruskou 
zpravodajskou agenturu Sputnik a rozhla
sový pořad pro rádiovou stanici Vesti FM. 
Vydává také knihy a audioknihy a působí 
jako odborník v rozhlasovém pořadu 
„Polnyj kontakt“ (Přímý kontakt) dalšího 
propagandisty Vladimira Solovjova. 
Armen Gasparjan soustavně šíří narativy, 
které jsou v souladu s kremelskou propa
gandou. Používá logické klamy k objasňo
vání mezinárodních záležitostí, popírá 
svrchovanost Ukrajiny nad Krymským 
poloostrovem a v případu zajetí ukrajin
ského plavidla obhajoval ruské aktivity 
v Kerčském průlivu. 

15. 3. 2022 

Pohlaví: muž V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu 
nadále zveřejňuje proruskou propagandu 
a aktivně popírá ukrajinskou svrchovanost. 
Aktivně tedy podporuje činnosti nebo poli
tiky, jež narušují či ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 
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887. Artyom/Artem Grigorye
vich SHEYNIN (Артём 
Григорьевич 
ШЕЙНИН) 

Ruský propagandista 
a moderátor diskus
ního pořadu „Vremja 
pokážet“ (Čas ukáže) 
na státem kontrolo
vané stanici První 
kanál (Первый 
канал). 
Datum narození: 
26.1.1966 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: 
ruská 

Artěm Šejnin je ruský propagandista a mode
rátor diskusního pořadu „Vremja pokážet“ 
(Čas ukáže) na státem kontrolované tele
vizní stanici První kanál (Channel One). 
Činil prohlášení na podporu nezákonné 
anexe Krymu a uznání nezávislosti 
tzv. Doněcké lidové republiky 
a tzv. Luhanské lidové republiky. Ve svém 
živém vysílání podporuje Artěm Šejnin 
etnickou nenávist mezi Ukrajinci a Rusy, 
popírá svrchovanost a územní celistvost 
Ukrajiny a očerňuje Putinovy oponenty 
v Rusku. 
V souvislosti s 24. únorem 2022, dnem 
rozsáhlé ruské neodůvodněné vojenské 
agrese vůči Ukrajině, Šejnin uvedl, že 
ruská operace na Ukrajině byla nevyhnu
telná a jejím účelem je přinutit ukrajinské 
orgány k zachování míru. 
Aktivně tedy podporuje činnosti nebo poli
tiky, jež narušují či ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

15. 3. 2022 

888. Dmitry Yevgenevich 
KULIKOV (Дмитрий 
Евгеньевич 
КУЛИКОВ) 

Odborník Výboru 
Státní dumy Ruské 
federace pro záleži
tosti Společenství 
nezávislých 
států (SNS) a vztahy 
s krajany. 
Filmový producent, 
televizní a rozhlasový 
moderátor. 
Člen Veřejné rady 
spadající pod Minis
terstvo obrany Ruské 
federace. 
Datum narození: 
18.11.1967 
Místo narození: 
Šachtjorsk, Donbas, 
Ukrajina 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Dmitrij Kulikov je prokremelský propagan
dista. Ve vysílání státních televizních stanic 
činil veřejná prohlášení k situaci v donba
ském regionu v souladu s narativem ruské 
vlády. Kromě toho obhajoval kroky ruských 
orgánů ohrožující celistvost a územní 
svrchovanost Ukrajiny, například upuštění 
od provádění minských dohod nebo rozhod
nutí uznat „nezávislou Doněckou republiku“ 
a „nezávislou Luhanskou republiku“. 
Aktivně tedy podporuje činnosti nebo poli
tiky, jež narušují či ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

15. 3. 2022 

889. Konstantin 
Lvovich ERNST 
(Константин Львович 
ЭРНСТ) 

Generální ředitel 
ruského Prvního 
kanálu (Первый 
канал) 
Datum narození: 
6.2.1961 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Konstantin Ernst je generálním ředitelem 
Prvního kanálu (Channel One Russia), 
jedné z největších ruských mediálních 
společností, kterou ruské orgány již řadu 
let využívají k propagandistickým účelům. 
Z titulu této funkce je odpovědný za organi
zaci a šíření protiukrajinské propagandy 
ruskými orgány. 

15. 3. 2022 
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Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Obdržel také řadu nejvyšších státních vyzna
menání a ocenění, včetně řádů Za zásluhy 
o vlast a Řádu přátelství, děkovných dopisů 
a ocenění od vlády a prezidenta Ruské 
federace a včetně medaile „Pro účastníka 
vojenské operace v Sýrii“. 
Podporuje tedy činnosti nebo politiky, jež 
narušují či ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. Je 
rovněž jedním z předních podnikatelů, 
kteří jsou zapojeni do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

890. Marina Vladimirovna 
SECHINA (Марина 
Владимировна 
СЕЧИНА) 

Majitelka společnosti 
LLC Stankoflot. 
Datum narození: 
1962 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Marina Sečina je bývalá manželka Igora 
Sečina, generálního ředitele společnosti 
Rosneft. Využívá k osobnímu prospěchu 
vazby na různé aktéry ruské vlády a na ruské 
obchodní struktury včetně bývalého 
manžela. 
Podniky ve vlastnictví Mariny Sečiny se 
podílely na přípravě zimních olympijských 
her konaných v roce 2014 v Soči. Vlastní 
společnost LLC Stankoflot, která bez nabíd
kového řízení dostává zakázky od státního 
podniku pro pomoc při rozvoji, výrobě 
a vývozu technologicky vyspělých průmys
lových výrobků (Rostec). Dále je vedoucí 
FTSSR CJSC a vlastní podíly v RK- 
Telekom. 
Má tudíž prospěch z vazeb na ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu či destabilizaci Ukrajiny 
a z vazeb na vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a destabilizaci 
Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

891. Suleyman Abusaidovich 
KERIMOV (Сулейман 
Абусаидович 
КЕРИМОВ) 

Majitel finanční 
a průmyslové skupiny 
Nafta Moskva. 
Člen Rady federace 
za Dagestánskou 
republiku. 
Datum narození: 
12.3.1966 

Sulejman Kerimov je majitelem finanční 
a průmyslové skupiny Nafta Moskva. Výše 
čistého jmění Sulejmana Kerimova a jeho 
rodiny se odhaduje na 9,8 miliardy USD. 
Obdržel vysoké finanční obnosy od Sergeje 
Roldugina, jenž je pověřen správou majetku 
Vladimira Putina. 

15. 3. 2022 
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Místo narození: 
Derbent, Dagestán 
Ruská federace 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Jako jeden z předních podnikatelů je tudíž 
zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Dne 
24. února 2022 se Sulejman Kerimov 
zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskuto
valo o dopadu opatření v návaznosti na 
sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti 
na tomto jednání pozván, je dokladem toho, 
že je členem nejužšího kruhu spolupracov
níků Vladimira Putina a že podporuje nebo 
provádí činnosti nebo politiky, které naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu 
a bezpečnost Ukrajiny. 

Je proto jedním z předních podnikatelů, 
kteří jsou zapojeni do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné za 
anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny 

892. Tigran Oganesovich 
KHUDAVERDYAN 
(Тигран Оганесович 
ХУДАВЕРДЯН) 

Výkonný ředitel 
a zástupce generál
ního ředitele společ
nosti Yandex NV 
Datum narození: 
28.12.1981 
Místo narození: 
Jerevan, bývalá 
Arménská SSR, 
Sovětský svaz (nyní 
Arménie) 
Státní příslušnost: 
arménská 
Pohlaví: muž 

Tigran Chudaverdjan je výkonným ředi
telem společnosti Yandex, což je jedna 
z předních ruských společností, jež se speci
alizuje na inteligentní produkty a služby 
založené na strojovém učení. Bývalý 
vedoucí zpravodajství společnosti Yandex 
obvinil společnost z toho, že je „klíčovým 
prvkem v zatajování informací o válce“ na 
Ukrajině ze strany Ruska. Tato společnost 
kromě toho varovala Rusy hledající zprávy 
o válce na Ukrajině ve svých vyhledávačích 
před nedůvěryhodností informací na inter
netu poté, co ruská vláda pohrozila ruským 
médiím ohledně obsahu, který publikují. Je 
tudíž zapojen do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

Dne 24. února 2022 se Tigran Chudaverdjan 
zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskuto
valo o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že je členem nejužšího 
kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Puti
novi a že podporuje nebo provádí činnosti 
nebo politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Je rovněž jedním z předních podnikatelů, 
kteří jsou zapojeni do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
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893. Vladimir Valerievich 
RASHEVSKY / 
Vladimir Valeryevich 
RASHEVSKIY 
(Владимир Валерьевич 
РАШЕВСКИЙ) 

Generální ředitel 
a manažer EuroChem 
Group AG 
Datum narození: 
29.9.1973 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Vladimir Raševskij je generálním ředitelem 
a manažerem EuroChem Group AG, 
jednoho z největších výrobců minerálních 
hnojiv na světě. V minulosti (v letech 
2004 až 2020) byl generálním ředitelem 
uhelné společnosti JSC SUEK. Jedná se 
o velké ruské společnosti, jejichž spoluvlast
níkem je ruský miliardář Andrej Melničenko 
a které vytvářejí a poskytují značné příjmy 
ruské vládě. Spolupracují rovněž s ruskými 
orgány, včetně Vladimira Putina. Společ
nosti Eurochem Group dodávaly dusičnan 
amonný do okupovaných oblastí Donbasu. 
Společnost SUEK podepsala smlouvy 
s krymskými sanatorii ohledně zdravotních 
programů pro zaměstnance. 
Vladimir Raševskij proto materiálně či 
finančně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto 
vládu prospěch. 
Dne 24. února 2022 se Vladimir Raševskij 
zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskuto
valo o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že je členem nejužšího 
kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Puti
novi a že podporuje nebo provádí činnosti 
nebo politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

▼M57 

894. Alexey Yevgenevich 
FILATOV 
(Алексей Евгеньевич 
ФИЛАТОВ) 

Datum narození: 
12.2.1983 
Funkce: vedoucí 
ředitelství pro 
přeshraniční spolu
práci spadajícího pod 
ruskou prezidentskou 
kancelář 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Alexej Filatov je vedoucím ředitelství pro 
přeshraniční spolupráci spadajícího pod 
ruskou prezidentskou kancelář. Je vysoce 
postaveným kremelským úředníkem odpo
vědným za koordinaci agresivní politiky 
Kremlu vůči Ukrajině a okupovaným 
územím Doněcké oblasti a Luhanské 
oblasti, včetně nepřátelských vlivových 
operací. 
Jako vedoucí ředitelství pro přeshraniční 
spolupráci, jež spadá pod ruskou prezident
skou kancelář, se Alexej Filatov přímo 
podílí na vytváření a uplatňování politiky 
Kremlu, jejímž cílem je odtržení Doněcké 
oblasti a Luhanské oblasti od Ukrajiny. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností a politik, jež naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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895. Igor Venediktovich 
MASLOV 
(Игорь Венедиктович 
МАСЛОВ) 

Datum narození: 
18.10.1960 
Místo narození: 
Petrohrad, Ruská 
federace 
Funkce: úředník 
ruské prezidentské 
kanceláře, působil 
v ruské zahraniční 
zpravodajské 
službě (SVR) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Igor Maslov je dlouholetým zaměstnancem 
ruské prezidentské kanceláře, působil 
v ruské zahraniční zpravodajské službě; je 
odpovědný za rozvratnou politiku a činnosti 
Kremlu vůči tzv. blízkému sousedství Ruska 
(území bývalého Sovětského svazu). Je 
o něm známo, že prezidentu Vladimiru Puti
novi poskytuje poradenství v záležitostech 
týkajících se Ukrajiny, Moldavska a Jižní 
Osetie, a je uváděn mezi osobami, kteří 
prezidentu Putinovi poskytují poradenství 
ohledně Ukrajiny. 
Jako vedoucí ředitelství pro meziregionální 
a kulturní vazby s cizími zeměmi, jež spadá 
pod ruskou prezidentskou kancelář, Maslov 
blahopřál příslušníkům sil pro speciální 
operace ministerstva obrany, kteří sehráli 
klíčovou úlohu při protiprávní anexi Krym
ského poloostrova. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností a politik, jež naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

896. Viatcheslav Moshe 
KANTOR 
(Вячеслав Моше 
КАНТОР) 
(také znám jako Viat
cheslav Vladimirovich 
KANTOR) 
(také znám jako 
Вячеслав Владими 
рович КАНТОР) 

Datum narození: 
8.9.1953 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: významný 
akcionář veřejně 
obchodované společ
nosti Acron Group, 
která patří mezi 
největší ruské 
výrobce hnojiv 
Státní příslušnost: 
ruská, izraelská 
a britská 
Pohlaví: muž 

Ruský oligarcha Vjačeslav Moše Kantor je 
významný akcionář veřejně obchodované 
společnosti Acron Group, jež patří mezi 
největší ruské výrobce hnojiv. Má úzké 
vazby na prezidenta Vladimira Putina. 
Spojení s ruským prezidentem mu pomohlo 
udržet si značné bohatství. Při mnoha příle 
žitostech otevřeně vyjadřoval prezidentu 
Putinovi podporu a označoval ho za přítele 
a má s Kremlem dobré vztahy. 
Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za protiprávní anexi Krymského poloostrova 
Ruskou federací nebo za destabilizaci Ukra
jiny. Je rovněž jedním z předních ruských 
podnikatelů působících v hospodářských 
odvětvích, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za protiprávní anexi Krymského poloostrova 
Ruskou federací a za destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 

897. Aleksei Viktorovich 
PIMANOV 
(Алексей Викторович 
ПИМАНОВ) 
(také znám jako Alexey 
Viktorovich PIMANOV; 
Alexei PIMANOV; 
Aleksey PIMANOV) 

Datum narození: 
9.2.1962 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: generální 
ředitel řídicí organi
zace „Tvůrčí sdružení 
Rudá hvězda“ 
(Creative Association 
Red Star); stojí v čele 
mediálního holdingu 
Krasnaja Zvezda 
vlastněného ruským 
ministerstvem obrany 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Aleksej Pimanov je propagandista a ředitel 
mediálního holdingu Krasnaja Zvezda vlast
něného ruským ministerstvem obrany. 
Ministr obrany Sergej Šojgu Pimanova 
osobně požádal, aby se této funkce ujal. 
Uvedený mediální holding byla zřízen 
výnosem ruského ministra obrany a řídí 
federální televizní kanál Zvezda. 

8.4.2022 
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Zvezda podobně jako všechna ostatní média 
ovládaná Kremlem pravidelně šíří dezinfor
mace o probíhající nevyprovokované 
vojenské agresi Ruska vůči Ukrajině, naru 
šuje územní celistvost a svrchovanost Ukra
jiny a poskytuje klíčovou mediální podporu 
násilné agresi Ruska. Pimanov je členem 
mediální rady Ruské geografické společnosti 
a udržuje tak úzké kontakty s vysokými 
kremelskými úředníky, mimo jiné 
s Alexejem Gromovem, Dmitrijem 
Peskovem a Sergejem Šojguem. 
V roce 2017 Pimanov natočil a produkoval 
propagandistický snímek „Krym“, který 
ospravedlňuje a oslavuje protiprávní anexi 
Krymského poloostrova Ruskou federací. 
Nese tedy odpovědnost za podporu činností 
a politik narušujících územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

898. Igor Yurievich KOROT
CHENKO 
(Игорь Юрьевич 
КОРОТЧЕНКO) 

Datum narození: 
15.2.1960 
Místo narození: Riga, 
Lotyšsko 
Funkce: předseda 
Veřejné rady spada
jící pod Ministerstvo 
obrany Ruské fede
race; šéfredaktor 
časopisu Národní 
obrana; ředitel Stře
diska pro analýzu 
světového obchodu se 
zbraněmi; vojenský 
expert. Vojenská 
hodnost: plukovník 
v záloze 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Igor Korotčenko, který zastává funkci před
sedy Veřejné rady spadající pod Minister
stvo obrany Ruské federace, je pravidelným 
hostem hlavních televizních pořadů šířících 
ruskou propagandu, ve kterých vystupuje 
jako expert na obranu a zahraniční politiku. 
Igor Korotčenko je znám svými agresivními 
a hanlivými prohlášeními namířenými proti 
územní celistvosti Ukrajiny a podněcuje 
vojenskou konfrontaci mezi Ruskou federací 
a Západem, včetně Ukrajiny. Na svých plat
formách na sociálních sítích či ve svých 
televizních vystoupeních vyzývá k „denacifi
kaci“ a demilitarizaci Ukrajiny, jakož i ke 
sjednocení Ukrajiny s Ruskem („historický 
bratrský svazek“) a prohlašuje, že Ukrajina 
je součástí velkého „ruského světa“. 
V článku zveřejněném dne 24. února 2022 
Igor Korotčenko uvádí, že úkolem Ruska je 
demilitarizovat Ukrajinu, a dále tvrdí, že 
Ukrajina představuje hrozbu pro vlastní 
obyvatelstvo, pro Ruskou federaci i pro 
území Doněcké a Luhanské oblasti Ukra
jiny, která nejsou pod kontrolou vlády. 
Cílem operace je podle Igora Korotčenka 
zbavit ukrajinské ozbrojené síly možnosti 
centrálně velet svým jednotkám a řídit je, 
znemožnit fungování ukrajinské sítě vojen
ských letišť a zničit stanoviště protivzdušné 
obrany a operačně-taktické raketové 
systémy. 
Nese tedy odpovědnost za podporu činností 
a politik narušujících územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
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899. Vladimir Nikolayevich 
SUNGORKIN 

(Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН) 

Datum narození: 
16.6.1954 

Místo narození: 
Chabarovsk, Ruská 
federace 

Funkce: generální 
ředitel a šéfredaktor 
novin Komsomol
skaja pravda; 
člen veřejných rad při 
Ministerstvu obrany 
Ruské federace, 
Ministerstvu Ruské 
federace pro mimo 
řádné situace a Minis
terstvu dopravy 
Ruské federace. 
V Radě vlády Ruské 
federace pro 
masmédia je Vladimir 
Sungorkin pověřen 
záležitostmi souvise
jícími s udělováním 
státních cen. 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Vladimir Sungorkin je ředitelem a šéfredak
torem novin Komsomolskaja pravda. Je 
jedním z hlavních aktérů podílejících se 
na zahraniční manipulaci s informacemi 
a vměšování nebo na činnosti propagan
distů, který často hovoří o Ukrajině a vytváří 
přitom zavádějící informace a manipuluje 
s fakty. 

Vladimir Sungorkin šíří a legitimizuje agre
sivní protiukrajinskou a protizápadní propa
gandu Putinova režimu v jednom z nejpopu
lárnějších ruských médií a činí tak pod 
přímým vedením Kremlu. Deník Komso
molskaja pravda rovněž za svoje nejoblíbe
nější noviny označil prezident Putin. 

Vladimir Sungorkin tedy nese odpovědnost 
za podporu činností a politik narušujících 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

900. Oleg Borisovich 
DOBRODEEV 

(Олег Борисович 
ДОБРОДЕЕВ) 

Datum narození: 
28.10.1959 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Funkce: generální 
ředitel společnosti 
VGTRK (Všeruská 
státní televizní 
a rozhlasová společ
nost) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Oleg Dobrodějev je generálním ředitelem 
největšího státem vlastněného mediálního 
holdingu v Rusku. Aktivně se podílel 
na propagandě šířené Kremlem tím, že 
vytvářel a šířil zkreslené informace sloužící 
zájmům politického vedení Ruské federace. 

Oleg Dobrodějev je iniciátorem a hlavním 
tvůrcem státního televizního kanálu 
Rossiya-24 a vlastníkem televizního kanálu 
Rusko-1. Uvedené kanály slouží jako hlavní 
platformy státní propagandy, které efektivně 
plní úkol, jímž je posilovat Putinův režim 
a šířit propagandu na podporu jeho agre
sivní domácí i zahraniční politiky, včetně 
vojenských operací na Ukrajině. Na těchto 
kanálech se diskutuje o budoucnosti rozdě
lené Ukrajiny a „mladých republikách“ či 
o neúspěšných reformách ukrajinských 
prezidentů a veškerá opatření přijímaná 
ukrajinskými orgány jsou zesměšňována 
nebo odsuzována. 

Oleg Dobrodějev se účastní zasedání kance
láře prezidenta Ruské federace, na nichž 
jsou představitelům hlavních státních médií 
udělovány pokyny. 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností a politik, jež naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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901. Farkhad AKHMEDOV Datum narození: 
15.9.1955 
Místo narození: Baku, 
Ázerbájdžán 
Funkce: podnikatel 
působící v odvětví 
energetiky a v ruské 
komunální politice; 
zakladatel společnosti 
Tansley Trading. 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Farchad Achmedov je podnikatelem půso
bícím v odvětví energetiky a v ruské komu
nální politice. Založil společnost Tansley 
Trading, která dodávala zařízení ruským 
výrobcům plynu a stal se menšinovým akci
onářem sibiřské ropné a plynárenské společ
nosti Nortgas, jakož i předsedou společnosti 
Bechtel Energy. Má úzké vazby na Kreml 
a je jedním z předních podnikatelů působí
cích v hospodářských odvětvích, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace. 

8.4.2022 

902. Pavel Nikolayevitch 
GUSEV 
(Пáвел Николáевич 
ГУСЕВ) 

Datum narození: 
4.4.1949 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: propagan
dista, editor a vlastník 
periodika Moskovskij 
komsomolec 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Petr Nikolajevič Gusev je ředitelem největ 
šího ruského bulvárního deníku Moskovskij 
komsomolec podporujícího rétoriku 
a opatření Kremlu, jež narušují nebo ohro 
žují územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 
Má úzké vazby na ruské ministerstvo 
obrany a je důvěrníkem a podporovatelem 
prezidenta Vladimira Putina. Byla mu 
udělena řada čestných ocenění a během 
voleb v roce 2018 se mu dostalo oficiální 
podpory, což potvrzuje, že je aktivním 
podporovatelem vlády Ruské federace. 
Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností a politik, jež naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

903. Elena Petrovna 
TIMCHENKO roz. 
ERMAKOVA (Yerma
kova) 
Елена Петровна 
ТИМЧЕНКО 
(Ермакова) 

Funkce: spolupřed
sedkyně Nadace 
Timčenko (Founda
tion Timchenko) 
Státní příslušnost: 
ruská, finská 
Přidružená osoba: 
Gennadij Timčenko 
(manžel) 
Pohlaví: žena 

Elena Timčenko je manželkou miliardáře 
Gennadije Timčenka, který byl zařazen 
na seznam podle rozhodnutí 2014/145/ 
SZBP. 
Podílí se na veřejné činnosti svého manžela 
prostřednictvím Nadace Timčenko. Má tedy 
prospěch z Gennadije Timčenka, který nese 
odpovědnost za podporu činností a politik 
narušujících územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a za poskytování 
materiální či finanční podpory ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu nebo za destabili
zaci Ukrajiny a který má z vazby na tyto 
činitele prospěch. 

8.4.2022 

904. Maria Vladimirovna 
VORONTSOVA; roz. 
PUTINA 
(také známa jako Mariya 
Vorontsova, Maria 
FAASSEN) 
(Мария Владимировна 
ВОРОНЦОВА) 

Datum narození: 
28.4.1985 
Funkce: spoluvlastní 
20 % společnosti 
Nomenko, která se 
podílí na největším 
ruském soukromém 
investičním projektu 
v oblasti zdravot
nictví s odhadovaným 
objemem 40 miliard 
rublů 
Přidružená osoba: 
Vladimir Putin (otec) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Maria Vladimirovna Voroncová je dcera 
ruského prezidenta Vladimira Putina, zařaze
ného na seznam podle rozhodnutí (2014/ 
145/SZBP. 
Spoluvlastní společnost Nomenko, která se 
podílí na největším ruském soukromém 
investičním projektu v oblasti zdravotnictví 
s odhadovaným objemem 40 miliard rublů. 
Má prospěch z vazby na vládu Ruské fede
race a působí v hospodářských odvětvích, 
která poskytují vládě Ruské federace značné 
zdroje příjmů. 

8.4.2022 
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905. Anton Valerevich 
KUPRIN 
(Антон Валерьевич 
КУПРИН) 

Funkce: kapitán 
fregaty „Admiral 
Essen“ patřící 
do ruské černomořské 
flotily 
Pohlaví: muž 

Anton Valerevič Kuprin je kapitánem 
fregaty „Admiral Essen“ patřící do ruské 
černomořské flotily. Fregata Admiral Essen 
se podílí na ruském válečném úsilí v Černém 
moři. Anton Valerevič Kuprin proto nese 
odpovědnost za činnosti narušující nebo 
ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

906. Olga AYZIMAN (Ольга 
АЙЗИМАН) 

Datum narození: 
26.10.1967 
Místo narození: 
Irkutsk, Ruská fede
race 
Přidružená osoba: 
Michail Fridman 
(bývalý manžel) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Olga Ajzimanová je bývalá manželka 
Michaila Fridmana, zakladatele a jednoho 
z hlavních akcionářů skupiny Alfa Group, 
jejíž součástí je významná ruská banka 
Alfa Bank; Fridman je považován za před
ního ruského finančníka a aktéra umožňují
cího realizaci aktivit užšího okruhu osob 
okolo prezidenta Putina. Michail Fridman 
je hlavním sponzorem aktivit a potřeb své 
bývalé manželky od okamžiku, co se přestě
hovala do Paříže. 
Olga Ajzimanová je fyzická osoba spojená 
s Michailem Fridmanem, který aktivně 
poskytuje materiální či finanční podporu 
ruským činitelům s rozhodovací pravomocí 
odpovědným za anexi Krymu nebo za desta
bilizaci Ukrajiny a který má z vazby na tyto 
činitele prospěch. Michail Fridman rovněž 
podporuje činností a politik narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

907. Mikhail Alexandrovich 
BABAKOV 
(Михаил Aлексан 
дрович БАБАКОВ) 

Datum narození: 
7.2.1994 
Přidružená osoba: 
Alexandr Babakov 
(otec), místopředseda 
Státní dumy 
Pohlaví: muž 

Michail Alexandrovič Babakov je syn 
Alexandra Babakova, místopředsedy Státní 
dumy, zařazeného na seznam podle rozhod
nutí 2014/145/SZBP. Michail Alexandrovič 
Babakov vlastní ve spojitosti se svým otcem 
velký majetek. Je majitelem a ředitelem 
realitní společnosti ve Francii, jejímž 
prostřednictvím spravuje různé nemovitosti, 
mimo jiné dům nedaleko Versailles 
v hodnotě 11 milionů eur. Má navíc stejnou 
adresu místa pobytu jako jeho otec. Michail 
Alexandrovič Babakov je tudíž spojen 
s Aleksandrem Babakovem a má prospěch 
z vazby na ruského činitele s rozhodovací 
pravomocí, který je odpovědný za anexi 
Krymu a destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 

908. Kirill Nikolayevich 
SHAMALOV 
(Кирилл Николаевич 
ШАМАЛОВ) 

Datum narození: 
22.3.1982 
Místo narození: 
Petrohrad, Ruská 
federace 
Funkce: místopřed
seda správní rady 
společnosti Sibur 
Holding PJSC 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Kirill Nikolajevič Šamalov je místopřed
sedou správní rady společnosti Sibur 
Holding PJSC, největší integrované petro
chemické společnosti v Rusku. 
Je tedy jedním z předních podnikatelů půso
bících v hospodářských odvětvích, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace, která nese odpovědnost za 
anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 
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909. Igor Albertovich 
KESAEV 
(Игорь Альбертович 
КЕСАЕВ) 

Datum narození: 
30.10.1966 
Místo narození: 
Vladikavkaz, Severní 
Osetie, 
Ruská federace 
Funkce: majitel 
a prezident skupiny 
Mercury Group 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Igor Albertovič Kesajev je majitelem a prezi
dentem skupiny Mercury Group, která 
vlastní společnost Megapolis Group, před
ního distributora tabáku v Rusku. Má 
vazby na vládu Ruské federace a její 
bezpečnostní síly prostřednictvím fondu 
Monolit, který spravují bývalí příslušníci 
ruských bezpečnostních služeb a který 
poskytuje finanční pomoc penzionovaným 
příslušníkům bezpečnostních služeb a vojen
skému personálu. Kromě toho je hlavním 
akcionářem závodu Degtjarev, ruské společ
nosti, která vyrábí zbraně používané 
ruskými ozbrojenými silami. 

8.4.2022 

Je jedním z předních podnikatelů působících 
v hospodářských odvětvích, která poskytují 
značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. Kromě toho poskytuje materiální 
podporu vládě Ruské federace a má z vazeb 
na ni prospěch. 

910. Alexander Nikolaevich 
PETAYKIN 
(Александр Нико 
лаевич ПЕТАЙКИН) 

Datum narození: 
24.5.1987 
Místo narození: 
Orenburg, Oren
burgská oblast, 
Sovětský svaz 
Funkce: majitel 
a generální ředitel 
silničních stavebních 
firem „OOO Vector“ 
a „Trans Stroy“ 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Alexander Nikolajevič Petajkin je majitelem 
a generálním ředitelem silničních stavebních 
firem „OOO Vector“ a „Trans Stroy“, které 
se podílejí na realizaci veřejných projektů 
pro regionální vlády v Orenburgu a Baškor
tostánu. 
Je tedy fyzickou osobou, která má prospěch 
z vazeb na vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

911. Aleksandr Aleksandro
vich SHULGIN 

Datum narození: 
25.8.1984 
Místo narození: 
Irkutsk, Ruská fede
race 
Funkce: generální 
ředitel a ředitel 
společnosti Ozon 
Holdings Plc 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Aleksandr Aleksandrovič Šulgin je předním 
podnikatelem, generálním ředitelem společ
nosti Ozon, přední ruské platformy pro 
elektronické obchodování s vícero katego
riemi. Dne 24. února 2022 se zúčastnil 
v Kremlu setkání oligarchů s prezidentem 
Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu 
opatření v návaznosti na sankce Západu. 
Skutečnost, že byl k účasti na uvedeném 
jednání pozván, je dokladem toho, že je 
členem užšího okruhu oligarchů blízkých 
prezidentu Putinovi a že podporuje nebo 
provádí činnosti nebo politiky, které naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu 
a bezpečnost Ukrajiny. Kromě toho 
Alexandr Šulgin působí v hospodářských 
odvětvích, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 
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912. Ekaterina Vladimirovna 
TIKHONOVA 
( rozená Yekaterina 
Vladimirovna PUTINA) 
(také známa jako Yeka
terina, Katerina) 
(Катерина (Екатерина) 
Владимировна 
ТИХОНОВА) 

Datum narození: 
31.8.1986 
Místo narození: 
Drážďany, Německo 
Funkce: vedoucí 
rozvojové iniciativy 
Innopraktika 
Přidružené osoby: 
prezident Vladimir 
Putin (otec) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Jekatěrina Vladimirovna TICHONOVA je 
dcera prezidenta Vladimira Putina. Je ředi
telkou nového institutu umělé inteligence při 
Moskevské státní univerzitě, financovaného 
ze státních prostředků. V současnosti je 
vedoucí rozvojové iniciativy Innopraktika, 
financované klíčovými ruskými společ
nostmi, jejichž ředitelé jsou členy užšího 
okruhu oligarchů blízkých Vladimiru Puti
novi. 
Má tudíž prospěch z vazeb na vládu Ruské 
federace a na přední osoby působící 
v hospodářských odvětvích, která poskytují 
značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. 
Dále má vazby na svého otce, který nese 
odpovědnost za činnosti, které narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti 
podporuje. 

8.4.2022 

913. Evgeny Borisovich 
ZUBITSKIY 
(Евгений Борисoвич 
ЗУБИЦКИЙ) 

Datum narození: 
10.3.1968 
Místo narození: 
Kemerovo, Ruská 
federace 
Funkce: podnikatel, 
spoluvlastník, před
seda představenstva 
a generální ředitel 
Industrial Metallur
gical Holding (PMH) 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Jevgenij Borisovič Zubickij je spoluvlast
níkem, předsedou představenstva a gene
rálním ředitelem Industrial Metallurgical 
Holding (PMH). Je akcionářem Koks 
Group, mateřského podniku PMH a největ 
šího ruského výrobce obchodovatelného 
koksu, jehož zakladatelem je poslanec Státní 
dumy Boris Zubickij. 
Je tedy jedním z předních podnikatelů, kteří 
působí v hospodářských odvětvích, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace. 

8.4.2022 

914. Sergey Vladimirovich 
MIKHAILOV 
(také znám jako Sergei 
MIKHAILOV) 
(Сергей МИХАЙЛОВ) 

Datum narození: 
17.3.1971 
Místo narození: 
Archangelsk, Ruská 
federace 
Funkce: generální 
ředitel ruské zpravo
dajské agentury 
TASS 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Sergej Michajlov je generálním ředitelem 
zpravodajské agentury TASS, největší 
ruské zpravodajské agentury, která prostřed
nictvím své široké sítě zahraničních zastou
pení (70 kanceláří v rámci Společenství 
nezávislých států a 68 kanceláří po celém 
světě) šíří zkreslené informace o Ukrajině, 
čímž slouží zájmům politického vedení 
Ruské federace. 
Prezident Vladimir Putin mu udělil Řád 
přátelství. Sergej Michajlov patří do perso
nální rezervy úřadu ruského prezidenta. 
Podporuje tedy činnosti nebo politiky, jež 
narušují či ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

8.4.2022 
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915. Alexander Alexandro
vich MALKEVICH 

(Александр Алексан 
дрович МАЛЬКЕВИЧ) 

Datum narození: 
14.7.1975 

Místo narození: 
Petrohrad, Ruská 
federace 

Funkce: první místo
předseda Veřejné 
komory Ruské fede
race pro rozvoj infor
mačního společenství, 
médií a hromadných 
sdělovacích 
prostředků; od ledna 
2021 generální ředitel 
petrohradské televize 

Čísla pasu / průkazu 
totožnosti: pas 
č. 717637093, ruský 
průkaz totožnosti 
č. 781005202108 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexander Malkevič je ruským propagan
distou, generálním ředitelem petrohradského 
televizního kanálu a prvním místopředsedou 
Veřejné komory Ruské federace pro rozvoj 
informačního společenství, médií a hromad
ných sdělovacích prostředků. 

Dne 25. února 2022 Malkevič uvedl, že 
probíhající vojenská agrese vůči Ukrajině 
je „zvláštní operací“ za účelem denacifikace 
Ukrajiny a že není cílem obsadit tuto zemi. 
Dne 16. března 2022 se Malkevič zúčastnil 
zasedání Veřejné komory Ruské federace 
věnovaného vystupňování informační války 
a obraně zájmů Ruska, kde se jednalo 
o tom, jak důležité je zprostředkovávat 
pravdivé informace, aby lidé pochopili, 
proč bylo rozhodnutí o vedení „zvláštní 
operace“ na Ukrajině přijato a co je jejím 
cílem. 

Podporuje tedy činnosti nebo politiky, jež 
narušují či ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

8.4.2022 

▼C11 

916. Saodat NARZIEVA 

(Саодат НАРЗИЕВА) 

Místo narození: 
Uzbekistán 

Přidružené osoby: 
Alisher Usmanov, 
bratr 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Saodat Narzieva je sestra Ališera Usmanova, 
prokremelského oligarchy, který má úzké 
vazby na ruského prezidenta Vladimira 
Putina a který byl zařazen na seznam 
na základě rozhodnutí 2014/145/SZBP. 
Ališer Usmanov převedl na svou sestru 
Saodat Narzievu značný majetek, včetně 
jednorázové platby či daru ve výši 3 milionů 
USD. Na jméno Saodat Narzievy bylo také 
vedeno 27 účtů ve švýcarské bance, na nichž 
jsou uloženy stovky milionů dolarů, které 
by mohly mít vazbu na jejího bratra Ališera 
Usmanova. Je také napojena na šest offs
horových společností, jejichž aktivity by 
mohly souviset s Usmanovem. Saodat 
Narzieva je tudíž fyzickou osobou spojenou 
s Ališerem Usmanovem, který aktivně 
poskytoval materiální či finanční podporu 
ruským činitelům s rozhodovací pravomocí 
odpovědným za anexi Krymu a destabilizaci 
Ukrajiny a který aktivně podporoval poli
tiky vlády Ruské federace spočívající 
v destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 
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917. Musa Yusupovich 
BAZHAEV 

Муса Юсупович 
БАЖАЕВ 

Datum narození: 
11.5.1966 

Místo narození: 
Achkhoy Martan 
(Ačchoj-Martan), 
Čečensko 

Funkce: ruský podni
katel; v současnosti 
ředitel moskevské 
Alliance Group Alli
ance Group vlastní 
aktiva v odvětví ropy, 
stavebnictví, textil
ního průmyslu, potra
vinářství, financí 
a médií; předseda 
představenstva 
Russian Platinum 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Musa Bažajev je ředitelem Alliance Group, 
jejímiž klíčovými klienty jsou největší 
zástupci plynárenského a ropného průmyslu, 
průmyslových zařízení, odvětví telekomuni
kací, bydlení a veřejných služeb. 

Je také předsedou představenstva Russian 
Platinum, považované za jednu z předních 
ruských těžařských společností poskytujících 
značné zdroje příjmů vládě Ruské federace. 
V roce 2021 podepsaly VEB.RF, VTB 
Group a Russian Platinum memorandum 
o záměru financovat černogorské naleziště 
platiny, mědi a niklu v Krasnojarském kraji. 
Slavnostní akt podpisu se uskutečnil během 
Mezinárodního ekonomického fóra v Petro
hradě za přítomnosti prezidenta Putina. 
Musa Bažajev je jedním z předních ruských 
podnikatelů, patří mezi 200 nejbohatších 
Rusů a působí v hospodářském odvětví, 
které poskytuje vládě Ruské federace značné 
zdroje příjmů. 

Musa Bažajev je spojován s VEB.RF, 
ruskou institucí pro finanční rozvoj, která 
aktivně poskytuje materiální či finanční 
podporu ruským činitelům s rozhodovací 
pravomocí odpovědným za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny nebo má 
z vazby na tyto činitele prospěch. 

8.4.2022 

918. Grigory Vikotorovitsj 
BEREZKIN 

Григорий Викторович 
БЕРЁЗКИН 

Datum narození: 
9.8.1966 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Funkce: předseda 
představenstva ESN 
Group 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Grigorij Berezkin je jedním z předních 
ruských podnikatelů, který je považován 
za stoupence prezidenta Vladimira Putina. 

Je předsedou představenstva ESN Group, 
ruské soukromé kapitálové skupiny s port
foliem investic v řadě odvětví – od sdělova
cích prostředků přes energetiku, infrastruk
turu, informační technologie a přírodní 
zdroje po petrochemické odvětví. ESN 
Group je jednou z největších ruských 
holdingových společností. V roce 2019 
podepsaly Saudi Basic Industries 
Corporation (SABIC), Ruský fond pro 
přímé investice (RDIF) a ESN Group 
dohodu o investicích do projektu na návrh, 
vybudování a provoz továrny na metanol 
v Amurské oblasti na ruském Dálném 
východě. V roce 2021 podepsaly VEB.RF, 
VTB, ESN Group, Ministerstvo pro rozvoj 
ruského Dálného východu, Marubeni Corpo
ration a Mitsui O.S.K. během Východního 
ekonomického fóra memorandum o porozu
mění za účelem vypracování projektu 
na stavbu plavidel na metanolový pohon 
ruskými loďařskými společnostmi. Slav
nostní akt podpisu proběhl za účasti prezi
denta Putina. 

8.4.2022 
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Jako předseda představenstva ESN Group je 
Grigorij Berezkin jedním z předních podni
katelů působících v hospodářských odvě
tvích, která poskytují značné zdroje příjmů 
vládě Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě 
toho Grigorij Berezkin materiálně a finančně 
podporuje vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu 
prospěch. 

919. Serguey Achotovich 
MNDOIANTS 

(Сергей Ашотович 
МНДОЯНЦ) 

Datum narození: 
21.9.1961 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Funkce: ruský podni
katel působící jako 
zástupce generálního 
ředitele konglomerátu 
AFK Sistema. Zakla
datel poradenské 
společnosti VLM 
Invest 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Sergej Mndojanc je jako zástupce generál
ního ředitele ruského konglomerátu AFK 
Sistema PAO, působícího v odvětví teleko
munikací a informačních technologií, 
pověřen vztahy s vládou. Sergej Mndojanc 
je také prvním místopředsedou poradenské 
společnosti VLM Invest působící jako 
prostředník mezi soukromými společnostmi 
a vládními orgány Ruské federace. Sergej 
Mndojanc je dále členem Rady pro zahra
niční a obrannou politiku (SVOP), odborné 
skupiny poskytující vládě Ruské federace 
poradenství v oblasti provádění zahraniční 
a obranné politiky. 

Je proto jedním z předních podnikatelů 
působících v hospodářských odvětvích, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 

920. Boris Romanovich 
ROTENBERG 

(Борис Романович 
РОТЕНБЕРГ) 

Datum narození: 
3.1.1957 

Místo narození: 
Petrohrad, Ruská 
federace 

Přidružené osoby: 
Arkady Rotenberg 
(bratr), Igor Roten
berg (synovec) 

Přidružené subjekty: 
SGM (Stroygazmon
tazh), SMP Bank, 
Gazprom Drilling 

Státní příslušnost: 
ruská, finská 

Pohlaví: muž 

Ruský miliardář a podnikatel Boris Roten
berg, bratr ruského miliardáře a podnikatele 
Arkadije Rotenberga, je akcionářem státního 
podniku Gazprom Drilling a spolumajitelem 
SGM (Stroygazmontazh) Group. Rotenber
govi mají úzké vazby na prezidenta Vladi
mira Putina. Boris Rotenberg je členem 
správní rady SMP Bank a jedním z většino
vých akcionářů společnosti Gazprom Dril
ling, která díky jeho úzkým vazbám 
na prezidenta Putina získala významné 
státní zakázky. Boris Rotenberg má tudíž 
prospěch z vazeb na ruské činitele s rozho
dovací pravomocí a na vládu Ruské fede
race, odpovědné v obou případech za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Boris 
Rotenberg je dále fyzickou osobou spojo
vanou s Arkadijem Rotenbergem a prezi
dentem Putinem, kteří jsou oba zařazeni 
na seznam omezujících opatření vzhledem 
k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 
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921. Igor Arkadyevich 
ROTENBERG 

(Игорь Аркaдьевич 
РОТЕНБEРГ) 

Datum narození: 
9.5.1973 

Místo narození: 
Petrohrad, Ruská 
federace 

Přidružené osoby: 
Arkady Rotenberg 
(bratr), Boris Roten
berg (strýc) 

Přidružené subjekty: 
SGM (Stroygazmon
tazh) Group, 
Gazprom Drilling, 
NPV Engineering 
Group 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Ruský miliardář a podnikatel Igor Roten
berg, nejstarší syn a dědic Arkadije Roten
berga, ruského miliardáře a podnikatele, je 
spoluvlastníkem SGM (Stroygazmontazh) 
Group. Je většinovým akcionářem společ
nosti Gazprom Drilling. Rotenbergovi mají 
úzké vazby na prezidenta Putina. Díky 
svým pozicím v předních ruských firmách, 
včetně SGM, Gazprom Drilling a Mostotrest, 
které získaly významné státní zakázky, 
a úzkým vazbám na prezidenta Putina, má 
Igor Rotenberg prospěch z vazeb na ruské 
činitele s rozhodovací pravomocí a na vládu 
Ruské federace, odpovědné v obou přípa
dech za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. Igor Rotenberg je dále fyzickou 
osobou spojovanou s Arkadijem Roten
bergem a prezidentem Putinem, kteří jsou 
oba zařazeni na seznam omezujících 
opatření vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

922. Ekaterina IGNATOVA 

(také známa jako Jeka
tarina IGNATOVA) 

Datum narození: 
1968 

Místo narození: 
Moskva, Rusko 

Přidružené osoby: 
Sergei Chemezov 
(manžel) 

Anastasia Ignatova 
(dcera) 

Lyudmila Rukavishi
kova (matka) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Jekatěrina Ignatova je manželka Sergeje 
Čemezova, jenž je generálním ředitelem 
ruské státní korporace Rostec (Státní korpo
race na podporu rozvoje, výroby a vývozu 
vyspělých průmyslových výrobků). Ve 
spojitosti se svým manželem Sergejem 
Čemezovem vlastní Jekatěrina Ignatova 
značný majetek. V posledním majetkovém 
přiznání Sergeje Čemezova zveřejněném 
v roce 2019 byl rovněž uveden roční příjem 
Jekatěriny Ignatové ve výši 24 milionů 
USD. 

Jekatěrina Ignatova má vazby na fyzickou 
osobu (svého manžela), která je uvedena 
na seznam osob, na které se vztahují omezu
jící opatření kvůli činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

923. Anastasia IGNATOVA 

(Анастасия ИГНА 
ТОВА) 

Přidružené osoby: 
Sergei Chemezov 
(nevlastní otec) 

Ekaterina Ignatova 
(matka) 

Lyudmila Rukavishi
kova (babička) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Anastasia Ignatova je nevlastní dcera 
Sergeje Čemezova, jenž je generálním ředi
telem ruské státní korporace Rostec (Státní 
korporace na podporu rozvoje, výroby 
a vývozu ruských technologií a technolo
gicky vyspělých průmyslových výrobků). 

Ve spojitosti se svým nevlastním otcem 
Sergejem Čemezovem vlastní značný 
majetek prostřednictvím offshorových 
společností. Anastasia Ignatova formálně 
vlastní 85metrovou jachtu „Valerie“ 
v hodnotě 140 milionů USD (více než 10 
miliard rublů), a to prostřednictvím společ
nosti s názvem Delima Services Limited 
sídlící na Britských Panenských ostrovech. 
Kromě toho vlastní offshorové společnosti 
s aktivy ve výši stovek milionů dolarů. 

8.4.2022 
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Anastasia Ignatova má vazby na fyzickou 
osobu (svého nevlastního otce), která je 
uvedena na seznam osob, na které se vzta
hují omezující opatření kvůli činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

924. Lyudmila RUKAVISHI
KOVA 

Přidružené osoby: 
Sergei Chemezov 
(zeť) 

Ekaterina Ignatova 
(dcera) 

Anastasia Ignatova 
(vnučka) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Ljudmila Rukavišikova je tchyně Sergeje 
Čemezova, jenž je generálním ředitelem 
ruské státní korporace Rostec (Státní korpo
race na podporu rozvoje, výroby a vývozu 
ruských technologií a technologicky vyspě
lých průmyslových výrobků). Ve spojitosti 
se svým zetěm Sergejem Čemezovem 
vlastní značný majetek, včetně podílů ve 
společnostech, jejichž majetek užívá korpo
race Rostec. 

Ljudmila Rukavišikova má vazby 
na fyzickou osobu (svého zetě), která je 
uvedena na seznam osob, na které se vzta
hují omezující opatření kvůli činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

925. Yuri Borisovich 
SLYUSAR 

Юрий Борисович 
СЛЮСАРЬ 

Datum narození: 
20.7.1974 

Místo narození: 
Rostov na Donu, 
Ruská federace 

Funkce: ředitel 
United Aircraft 
Corporation (UAC); 
dříve náměstek 
ruského ministra 
průmyslu a obchodu 
Ruské federace 

Přidružená osoba: 
prezident Vladimir 
Putin 

Přidružený subjekt: 
United Aircraft 
Corporation 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Jurij Sljusar je ředitelem společnosti United 
Aircraft Corporation (UAC) a bývalým 
náměstkem ministra průmyslu a obchodu. 
UAC je ruská společnost pro spolupráci 
v oblasti letectví a obrany, z velké části 
vlastněná státem, která je součástí korporace 
Rostec původně založené prezidentem 
Putinem. Z titulu své funkce ředitele UAC 
je Jurij Sljusar jedním z předních aktérů 
ruského průmyslového a obraného odvětví 
s úzkými vazbami na vládu Ruské federace. 
Jurij Sljusar je tudíž jedním z předních 
podnikatelů působících v hospodářských 
odvětvích vlády Ruské federace, podporuje 
vládu Ruské federace a má z vazeb na ni 
prospěch. 

8.4.2022 
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926. Said KERIMOV Datum narození: 
6.7.1995 
Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 
Funkce: dědic Sulei
mana Kerimova, 
člen strategického 
výboru a představen
stva společnosti 
Polyus 
Přidružená osoba: 
Suleiman Kerimow 
(otec) 
Přidružený subjekt: 
Polyus 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Said Kerimov je syn Suleimana Kerimova. 
Suleiman Kerimov je miliardářem žijícím 
v Rusku, zakladatelem nadace Suleiman 
Kerimov a zástupcem Dagestánské repu
bliky v horní komoře ruského parlamentu 
(Rada federace). Suleiman Kerimov převedl 
velkou část svého majetku, včetně akcií ve 
společnosti Polyus Gold, jež je největším 
ruským producentem zlata, na svého syna 
Saida Kerimova. 
Said Kerimov má vazby na jednoho z před
ních podnikatelů působících v hospodář
ských odvětvích, která poskytují značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpo
vědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. Suleiman Kerimov nese rovněž 
nese odpovědnost za podporu nebo prová
dění činností a politik narušujících nebo 
ohrožujících územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině. 

8.4.2022 

927. Vladimir Leonidovich 
BOGDANOV 
( Владимир 
Леонидович БОГД 
АНОВ) 

Datum narození: 
28.5.1951 
Funkce: generální 
ředitel společnosti 
Surgutneftegas 
Přidružená osoba: 
prezident Vladimir 
Putin 
Přidružený subjekt: 
Surgutneftegas 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Vladimir Bogdanov je generálním ředitelem 
ropné a plynárenské společnosti Surgutnef
tegas, jež je pátou největší soukromou 
společností a třetí největší ropnou společ
ností v Rusku s více než 10% podílem 
na celkové ruské těžbě ropy, čímž vládě 
Ruské federace poskytuje významný zdroj 
příjmů. Surgutneftegasbank CJSC jako 
dceřiný podnik společnosti Surgutneftegas 
poskytla v roce 2021 vládě Ťumeňské 
oblasti úvěr ve výši 1,6 miliardy rublů 
na financování jejího schodku. Vladimir 
Bogdanov udržuje úzké vztahy s vládou 
Ruské federace a prezidentem Vladimirem 
Putinem. Vladimir Bogdanov je tudíž 
jedním z předních podnikatelů působících 
v hospodářských odvětvích, která poskytují 
značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

928. German Oskarovich 
GREF 
(také znám jako Herman 
Oskarovich GREF) 
(Герман Оскарович 
ГРЕФ) 

Datum narození: 
8.2.1964 
Místo narození: 
vesnice Panfilovo, 
Irtyšský okres 
v Pavlodarské oblasti 
Kyrgyzstán. 
Funkce: generální 
ředitel a předseda 
výkonné rady Sber
bank Rusko, 
potvrzený představen
stvem dne 16. října 
2007 

German Gref je generálním ředitelem a před
sedou výkonné rady Sberbank Rusko. Sber
bank Rusko je veřejnou akciovou společ
ností. Většinovým akcionářem Sberbank je 
Ruský fond národního bohatství řízený 
vládou Ruské federace. 

8.4.2022 
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Přidružené subjekty: 
veřejná akciová 
společnost „Sberbank 
Rusko“ 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Po počátečních fázích ruské agrese vůči 
Ukrajině se dne 24. února 2022 German 
Gref spolu s dalšími 36 podnikateli setkal 
s prezidentem Vladimirem Putinem a dalšími 
členy vlády Ruské federace, aby jednali 
o dopadu opatření v návaznosti na sankce 
Západu. Toto zvláštní pozvání je dokladem 
toho, že podporuje nebo provádí činnosti 
nebo politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost Ukra
jiny nebo brání působení mezinárodních 
organizací na Ukrajině. 
Jako generální ředitel Sberbank je jedním 
z předních podnikatelů působících v hospo
dářských odvětvích, která poskytují značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpo
vědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. 

929. Oleg Vladimirovich 
DERIPASKA 
(Олéг Владимирович 
ДЕРИПÁСКА) 

Datum narození: 
2.1.1968 
Místo narození: 
Dzeržinsk, Ruská 
federace 
Funkce: ruský 
oligarcha; vlastník 
společností Russian 
Machines, Military 
Industrial Company 
a Arzamas Machine 
Building Plant 
Přidružené subjekty: 
Russian Machines, 
Military Industrial 
Company a Arzamas 
Machine Building 
Plant 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Oleg Děripaska je ruský oligarcha. Vlastní 
ruský průmyslový konglomerát Russian 
Machines, jehož součástí je společnost Mili
tary Industrial Company, která je 
významným dodavatelem zbraní a vojen
ského vybavení ruským ozbrojeným silám. 
Oleg Děripaska vlastní společnost Arzamas 
Machine Building Plant, která vyrábí oboj 
živelné obrněné transportéry BTR-80, jež 
Rusko použilo během nevyprovokované 
vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022. 
Nese tedy odpovědnost za podporu nebo 
provádění činností nebo politik, které naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabi
litu a bezpečnost na Ukrajině. 

8.4.2022 

930. Igor Evgenievich 
KONASHENKOV 
(Игорь Евгеньевич 
КОНАШЕНКОВ) 

Datum narození: 
15.5.1966 
Místo narození: 
Kišiněv, Moldavská 
republika 
Funkce: vedoucí 
odboru pro informace 
a komunikace minis
terstva obrany Ruské 
federace, generál
major 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 

Igor Jevgenijevič Konašenkov je vedoucím 
odboru pro informace a komunikace minis
terstva obrany Ruské federace a má hodnost 
generálmajora. 
Z titulu své funkce hlavního mluvčího 
ruského ministerstva obrany je odpovědný 
za manipulaci s informacemi a šíření dezin
formací o ruských vojenských akcích 
na Ukrajině. Prosazoval pozitivní postoj 
k nevyprovokované vojenské agresi Ruska 
vůči Ukrajině, anexi Krymu a činnostem 
separatistů v oblasti Donbasu, vykresloval 
situaci na Ukrajině předpojatým způsobem 
a šířil dezinformace o ukrajinských a západ
ních činnostech. 

8.4.2022 
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Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

931. Vladimir Viktorovich 
PAVLENKO 
(Владимир Викторович 
ПАВЛЕНКО; Волод 
имир Вiкторович 
ПАВЛЕНКО) 

Datum narození: 
14.4.1962 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro bezpečnost státu“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

932. Alexander Yevgenevych 
ANANCHENKO 
(Александр Евгеньевич 
АНАНЧЕНКO) 

Datum narození: 
2.2.1966 
Pohlaví: muž 

Tzv. „premiér“ tzv. „Doněcké lidové repu
bliky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

933. Aleksei Alexandrovich 
DIKIY 
(Алексей Алексан 
дрович ДИКИЙ; 
Олексiй Олександрович 
ДIКIЙ) 

Datum narození: 
5.7.1974 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr vnitra“ tzv. „Doněcké lidové 
republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

934. Igor Yurievich 
ANTIPOV 
(Игорь Юрьевич 
АНТИПОВ; Iгор 
Юрiйович АНТИПОВ) 

Datum narození: 
26.5.1961 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro informace“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijal a vykonával, aktivně narušoval 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

935. Artem Alexandrovich 
KRAMARENKO 
(Артем Александрович 
КРАМАРЕНКО) 

Datum narození: 
13.1.1980 
Místo narození: 
Pavlov Khutor 
(Pavlov Chutor), 
Rusko 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro zemědělsko-průmyslovou 
politiku a potraviny“ tzv. „Doněcké lidové 
republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

936. Vladimir Nikolaevich 
ANTONOV 
(Владимир Николаевич 
АНТОНОВ; Волод 
имир Миколайович 
АНТОНОВ) 

Datum narození: 
24.12.1979 
Pohlaví: muž 

Tzv. „zástupce předsedy vlády“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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937. Tatyana Viktorovna 
PEREVERZEVA 
(Татьяна Викторовна 
ПЕРЕВЕРЗЕВА / 
Тетяна Вiкторiвна 
ПЕРЕВЕРЗЕВА) 

Datum narození: 
20.6.1964 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Tzv. „zástupkyně předsedy vlády“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

938. Evgenij Evgenievich 
LAVRENOV 
(Евгений Евгеньевич 
ЛАВРЕНОВ / Євген 
Євгенович ЛАВР 
ЕНОВ) 

Datum narození: 
5.12.1979 
Místo narození: 
Nikopol 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro příjmy a poplatky“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

939. Aleksandr Aleksandro
vich OPRISHHENKO 
(Александр Алексан 
дрович ОПРИЩЕНКО 
/ Олександр Олексан 
дрович ОПРИЩЕНКО) 

Datum narození: 
24.4.1976 
Pohlaví: muž 

Tzv. „úřadující ministr zdravotnictví“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
28.9.1984 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Tzv. „ministryně zahraničí“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijala a vykonávala, aktivně narušovala 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
1.1.1961 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr kultury“ tzv. „Doněcké lidové 
republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

942. Aleksandr Yurevich 
GROMAKOV 
(Александр Юрьевич 
ГРОМАКОВ / Олекс 
андр Юрiйович 
ГРОМАКОВ) 

Datum narození: 
4.9.1958 
Místo narození: 
Doněck, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr mládeže, sportu a cestovního 
ruchu“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, 
aktivně narušoval územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
23.11.1958 
Místo narození: 
Moldavská republika 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr školství a vědy“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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944. Alexei Aleksandrovich 
KOSTRUBITSKIY 
(Алексей Алексан 
дрович КОСТ 
РУБИЦКИЙ / Олексiй 
Олександрович КОСТ 
РУБИЦЬКИЙ) 

Datum narození: 
24.8.1978 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro civilní obranu, mimořádné 
situace a odstraňování následků přírodních 
katastrof“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, 
aktivně narušoval územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

945. Vladimir Mikhailovich 
RUSHHAK 
(Владимир Михай 
лович РУЩАК / 
Володимир Михай 
лович РУЩАК) 

Datum narození: 
2.9.1971 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr průmyslu a obchodu“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

946. Igor Nikolaevich 
HALEPA 
(Игорь Николаевич 
ХАЛЕПА / Iгор Мико 
лайович ХАЛЕПА) 

Datum narození: 
19.5.1969 
Pohlaví: muž 

Tzv. „úřadující ministr pro telekomunikace“ 
tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
13.7.1976 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro výstavbu, bydlení a veřejné 
služby“ tzv. „Doněcké lidové republiky“. 
Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, 
aktivně narušoval územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
28.11.1964 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr dopravy“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijal a vykonával, aktivně narušoval 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
3.10.1967 
Pohlaví: žena 

Tzv. „ministryně práce a sociálních věcí“ 
tzv. „Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

950. Ruslan Mihajlovich 
DUBOVSKIY 
(Руслан Михайлович 
ДУБОВСКИЙ / Руслан 
Михайлович ДУБОВ 
СЬКИЙ) 

Datum narození: 
20.2.1974 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro uhlí a energetiku“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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951. Yana Sergeevna CHAU
SOVA 
(Яна Сергеевна 
ЧАУСОВА / Яна 
Сергiївна ЧАУСОВА) 

Datum narození: 
22.9.1980 
Pohlaví: žena 

Tzv. „ministryně financí“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijala a vykonávala, aktivně narušovala 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

952. Aleksei Vladimirovich 
POLOVYAN 
(Алексей Владими 
рович ПОЛОВЯН / 
Олексiй Володими 
рович ПОЛОВЯН) 

Datum narození: 
3.5.1979 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro hospodářský rozvoj“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

953. Yuriy Nikolaevich 
SIROVATKO 
(Юрий Николаевич 
СИРОВАТКО / Юрiй 
Миколайович СИРО 
ВАТКО) 

Datum narození: 
17.4.1978 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr spravedlnosti“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijal a vykonával, aktivně narušoval 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

954. Sergey Ivanovich 
KOZLOV 
(Сергей Иванович 
Козлов / Сергiй 
Iванович КОЗЛОВ) 

Datum narození: 
7.11.1963 
Pohlaví: muž 

Tzv. „předseda vlády“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijal a vykonával, aktivně narušoval 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
12.4.1968 
Pohlaví: muž 

Tzv. „první místopředseda vlády“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

956. Elena Nikolaevna 
KOSTENKO 
(Елена Николаевна 
КОСТЕНКО / Олена 
Миколаївна КОСТ 
ЕНКО) 

Datum narození: 
13.11.1968 
Pohlaví: žena 

Tzv. „místopředsedkyně vlády“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

957. Anna Yurievna TODO
ROVA 
(Анна Юрьевна ТОДО 
РОВА / Ганна Юрiївна 
ТОДОРОВА) 

Datum narození: 
20.2.1988 
Pohlaví: žena 

Tzv. „místopředsedkyně vlády“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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958. Anatoli Andreevich 
ANTONOV 
(Анатолий Андреевич 
АНТОНОВ) 

Datum narození: 
6.11.1966 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro bezpečnost státu“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
29.4.1973 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr vnitra“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

960. Evgeny Anatolievich 
KATSAVALOV 
(Евгений Анатольевич 
КАЦАВАЛОВ) 

Datum narození: 
11.2.1972 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro mimořádné situace a zvlá
dání katastrof“ tzv. „Luhanské lidové repu
bliky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

961. Natalya Alexandrovna 
PASHCHENKO 
(Наталия Алексан 
дровна ПАЩЕНКО) 

Datum narození: 
10.10.1975 
Pohlaví: žena 

Tzv. „ministryně zdravotnictví“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

962. Andrey Yurievich 
LUSTENKO 
(Андрей Юрьевич 
ЛУСТЕНКО) 

Datum narození: 
16.6.1975 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr školství a vědy“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

963. Svetlana Anatolievna 
MALAKHOVA 
(Светлана Анатольевна 
МАЛАХОВА) 

Datum narození: 
27.8.1964 
Pohlaví: žena 

Tzv. „ministryně práce a sociální politiky“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

964. Dmitry Sergeevich 
SIDOROV 
(Дмитрий Сергеевич 
СИДОРОВ) 

Datum narození: 
2.9.1989 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr kultury, sportu a mládeže“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 
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965. Sergey Alekseevich 
BORODIN 
(Сергей Алексеевич 
БОРОДИН) 

Datum narození: 
15.1.1968 
Pohlaví: muž 

Tzv. „předseda státního výboru pro daně 
a cla“ tzv. „Luhanské lidové republiky“. 
Tím, že uvedenou funkci přijal a vykonával, 
aktivně narušoval územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

966. Vladislav Nikolaevich 
DEINEGO 
(Владислав Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Datum narození: 
12.3.1964 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr zahraničních věcí“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

967. Yuriy Alexandrovich 
PRONKO 
(Юрий Александрович 
ПРОНЬКО) 

Datum narození: 
2.4.1962 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr zemědělství a potravin“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

968. Svetlana Nikolaevna 
PODLIPAEVA 
(Светлана Николаевна 
ПОДЛИПАЕВа) 

Datum narození: 
16.9.1968 
Pohlaví: žena 

Tzv. „ministryně pro hospodářský rozvoj“ 
tzv. „Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijala a vykonávala, 
aktivně narušovala územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

969. Maxim Alekseevich 
PROTASOV 
(Максим Алексеевич 
ПРОТАСОВ) 

Datum narození: 
21.2.1976 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro výstavbu a bydlení 
a veřejné služby“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

970. Oleg Vasilievich 
FETISOV 
(Олег Васильевич 
ФЕТИСОВ) 

Datum narození: 
30.3.1971 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro komunikaci a hromadné 
sdělovací prostředky“ tzv. „Luhanské lidové 
republiky“. Tím, že uvedenou funkci přijal 
a vykonával, aktivně narušoval územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

971. Yuriy Anatolievich 
DEGTYAREV 
(Юрий Анатольевич 
ДЕГТЯРЕВ) 

Datum narození: 
7.7.1977 
Pohlaví: muž 

Tzv. „ministr pro přírodní zdroje a bezpeč
nost životního prostředí“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Tím, že uvedenou funkci 
přijal a vykonával, aktivně narušoval 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

8.4.2022 
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972. Sergey Nikolaevich 
NEVEROV 
(Сергей Николаевич 
НЕВЕРОВ) 

Pohlaví: muž Tzv. „ministr průmyslu a obchodu“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

973. Yuriy Nikolaevich 
AFANASEVSKY 
(Юрий Николаевич 
АФАНАСЬЕВСКИЙ) 

Datum narození: 
12.12.1968 
Pohlaví: muž 

Tzv. „předseda státního celního výboru“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Tím, že 
uvedenou funkci přijal a vykonával, aktivně 
narušoval územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

974. Olga Alexandrovna 
MAKEEVA 
(Ольга Александровна 
МАКЕЕВА / Ольга 
Олександрiвна 
МАКЄЄВа) 

Datum narození: 
21.11.1974 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

975. Vitaly Vladimirovich 
KRAVETS 
(Виталий Владими 
рович КРАВЕЦ / 
Вiталiй Володими 
рович КРАВЕЦЬ) 

Datum narození: 
7.4.1975 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

976. Yaroslav Gennadievich 
ANIKA 
(Ярослав Геннадьевич 
АНИКА / Ярослав 
Геннадiйович АНIКА) 

Datum narození: 
26.6.1990 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

977. Yevgeny Dmitrievich 
GRITSENKO 
(Евгений Дмитриевич 
ГРИЦЕНКО / Євген 
Дмитрович ГРИЦ 
ЕНКО) 

Datum narození: 
26.7.1977 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
2.4.1978 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 269 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

979. Alexander Pavlovich 
KURENKOV 
(Александр Павлович 
КУРЕНКОВ / Олекс 
андр Павлович 
КУРЄНКОВ) 

Datum narození: 
1.6.1962 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
10.9.1967 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
7.8.1966 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

982. Maria Vladimirovna 
PIROGOVA 
(Мария Владимировна 
ПИРОГОВА / Марiя 
Володимирiвна ПIРО 
ГОВА) 

Datum narození: 
13.5.1993 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
20.10.1986 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
1.11.1966 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
4.1.1984 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 
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986. Kirill Borisovich 
MAKAROV 
(Кирилл Борисович 
МАКАРОВ / Кирило 
Борисович МАКАРОВ) 

Datum narození: 
6.11.1995 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

987. Alexander Viktorovich 
MALKOV 
(Александр Викто 
рович МАЛЬКОВ / 
Олександр Вiкторович 
МАЛЬКОВ) 

Datum narození: 
18.7.1953 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

988. Yury Igorevich 
MARTYNOV 
(Игорь Юрьевич 
МАРТЫНОВ / Iгор 
Юрiйович МАРТ 
ИНОв) 

Datum narození: 
22.6.1969 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

989. Igor Viktorovich 
MATRUS 
(Игорь Викторович 
МАТРУС / Iгор Вiкто 
рович МАТРУС) 

Datum narození: 
27.7.1981 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

990. Vladimir Anatolievich 
MEDVEDEV 
(Владимир Анато 
льевич МЕДВЕДЕВ / 
Володимир Анато 
лiйович МЕДВЕДЕВ) 

Datum narození: 
27.10.1980 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

991. Yulia Valentinovna 
MIKHAILOVA 
(Юлия Валентиновна 
МИХАЙЛОВА / Юлiя 
Валентинiвн МИХАЙ 
ЛОВА) 

Datum narození: 
14.7.1991 nebo 
14.6.1991 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

992. Vladimir Evgenievich 
MOSHKIN 
(Владимир Евгеньевич 
МОШКИН / Волод 
имир Євгенович 
МОШКIН) 

Datum narození: 
25.6.1980 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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993. Alla Ivanovna 
OBOLENSKAYA 
(Алла Ивановна 
ОБОЛЕНСКАЯ / Алла 
Iванiвна ОБОЛЕН 
СЬКА) 

Datum narození: 
26.7.1964 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

994. Dmitry Alexandrovich 
OGILETS 
(Дмитрий Алексан 
дрович ОГИЛЕЦ / 
Дмитро Олександрович 
ОГIЛЕЦЬ) 

Datum narození: 
2.9.1968 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

995. Oleg Vladimirovich 
ONOPKO 
(Олег Владимирович 
ОНОПКО / Олег 
Володимирович 
ОНОПКО) 

Datum narození: 
10.10. 
(rok neznámý) 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

996. Vladimir Gennadievich 
PAKREEV 
(Владимир 
Геннадьевич 
ПАКРЕЕВ / Волод 
имир Генадiйович 
ПАКРЕЄВ) 

Datum narození: 
21.7.1977 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
3.8.1976 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
4.2.1961 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

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

Datum narození: 
9.8.1981 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1000. Yuri Ivanovich POKIN
TELITSA 
(Юрий Иванович 
ПОКИНТЕЛИЦА / 
Юрiй Iванович 
ПОКIНТЕЛИЦЯ) 

Datum narození: 
21.5.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1001. Natalya Alekseevna 
POLYANSKAYA 
(Наталья Алексеевна 
ПОЛЯНСКАЯ / 
Наталiя Олексiївна 
ПОЛЯНСЬКА) 

Datum narození: 
6.11.1971 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1002. Leonid Vladimirovich 
PRISENKO 
(Леонид Владимирович 
ПРИСЕНКО / Леонiд 
Володимирович 
ПРИСЄНКО) 

Datum narození: 
6.7.1961 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1003. Natalya Anatolyevna 
PSHENICHNAYA 
(Наталья Анатольевна 
ПШЕНИЧНАЯ / 
Наталiя Анатолiївна 
ПШЕНИЧНА) 

Datum narození: 
30.6.1981 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1004. Lyubomir Evgenievich 
PUSHKIN 
(Любомир Евгеньевич 
ПУШКИН / Любомир 
Євгенiйович ПУШКIН) 

Datum narození: 
27.5.1977 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1005. Vladislav Adolfovich 
RUSANOV 
(Владислав 
Адольфович 
РУСАНОВ / Владислав 
Адольфович 
РУСАНОВ) 

Datum narození: 
12.6.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1006. Vladimir Vladimirovich 
SAVELOV 
(Владимир Владими 
рович САВЕЛОВ / 
Володимир Володими 
рович САВЕЛОВ) 

Datum narození: 
24.2.1965 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1007. Anastasia Yurievna 
SELIVANOVA 
(Анастасия Юрьевна 
СЕЛИВАНОВА / 
Анастасiя Юрiївна 
СЕЛIВАНОВА) 

Datum narození: 
5.8.1983 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1008. Alexander Anatolievich 
SERYOZHENKO 
(Александр Анато 
льевич СЕРЁЖЕНКО / 
Олександр Анато 
лiйович СЕРЬОЖ 
ЕНКО) 

Datum narození: 
17.3.1965 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1009. Elena Nikolaevna 
SHISHKINA 
(Елена Николаевна 
ШИШКИНА / Олена 
Миколаївна 
ШИШКIНА) 

Datum narození: 
19.4.1978 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1010. Korotkiy Alexander 
VLADIMIROVICH 
Короткий Александр 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Datum narození: 
13.3.1925 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1011. Oksana Viktorovna 
SIGIDINA 
(Оксана Викторовна 
СИГИДИНА / Оксана 
Вiкторiвна СIГIДIНА) 

Datum narození: 
17.8.1976 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1012. Valery Vladimirovich 
SKOROKHODOV 
(Валерий Владими 
рович СКОРОХОДОВ / 
Валерiй Володими 
рович СКОРОХОДОВ) 

Datum narození: 
22.5.1976 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1013. Natalya Ivanovna 
STRELCHUK 
(Наталья Ивановна 
СТРЕЛЬЧУК / Наталiя 
Iванiвна СТРЕЛЬЧУК) 

Datum narození: 
10.9.1974 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1014. Pavel Alexandrovich 
SHEPOTKO 
(Павел Александрович 
ШЕПОТЬКО / Павло 
Олександрович 
ШЕПОТЬКО) 
a.k.a Pavel Alexandro
vich TCHAIKOVSKY 
(Павел Александрович 
ЧАЙКОВСКИЙ) 

Datum narození: 
15.4.1986 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1015. Sergey Leonidovich 
TELNYKH 
(Сергей Леонидович 
ТЕЛЬНЫХ / Сергiй 
Леонiдович ТЕЛЬНИХ) 

Datum narození: 
29.4.1972 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1016. Roman Sergeevich 
UDALOV 
(Роман Сергеевич 
УДАЛОВ / Роман 
Сергiйович УДАЛОВ) 

Datum narození: 
27.5.1994 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1017. Alexandra Alexandrovna 
USACHEVA 
(Александра Алексан 
дровна УСАЧЕВА / 
Олександра Олексан 
дрiвна УСАЧОВА) 

Datum narození: 
28.9. 
(rok neznámý) 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1018. Natalya Markovna 
VOLKOVA 
(Наталья Марковна 
ВОЛКОВА / Наталiя 
Маркiвна ВОЛКОВА) 

Datum narození: 
11.10.1976 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1019. Yuri Mikhailovich 
ZAKABLUK 
(Юрий Михайлович 
ЗАКАБЛУК) 

Datum narození: 
19.8.1957 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1020. Marina Nikolaevna 
ZHEYNOVA 
(Марина Николаевна 
ЖЕЙНОВА / Марина 
Миколаївна 
ЖЕЙНОВА) 

Datum narození: 
15.2.1985 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1021. Aleksei Mikhailovich 
ZHIGULIN 
(Алексей Михайлович 
ЖИГУЛИН / Олексiй 
Михайлович 
ЖИГУЛIН) 

Datum narození: 
29.1.1979 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1022. Mikhail Valerievich 
ZHUKOV 
(Михаил Валерьевич 
ЖУКОВ / Михайло 
Валерiйович ЖУКОВ) 

Datum narození: 
1.11.1978 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1023. Tatyana Vladimirovna 
ZHURAVLEVA 
(Татьяна Владимировна 
ЖУРАВЛЕВА / Тетяна 
Володимирiвна 
ЖУРАВЛЕВА) 

Datum narození: 
19.12.1967 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1024. Abdu Tamer HASSAN 
(Абду Тамер 
ХАССАН) 

Datum narození: 
12.6.1994 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1025. Sergei Navilievich 
ABUKOV 
(Сергей Навильевич 
АБУКОВ) 

Datum narození: 
17.3.1971 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1026. Vladimir Nikolaevich 
ANDRIENKO 
(Владимир Николаевич 
АНДРИЕНКО) 

Datum narození: 
27.4.1957 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1027. Alexander Vasilievich 
AVDEEV 
(Александр Васильевич 
АВДЕЕВ) 

Datum narození: 
7.12.1958 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1028. Oksana Alexandrovna 
BABENKO 
(Оксана Александровна 
БАБЕНКО / Оксана 
Олександрiвна 
БАБЕНКО) 

Datum narození: 
3.6.1987 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1029. Andrey Vasilievich 
BAEVSKY 
(Андрей Васильевич 
БАЕВСКИЙ) 

Datum narození: 
19.8.1972 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1030. Alexander Sergeevich 
BANAKH 
(Александр Сергеевич 
БАНАХ) 

Datum narození: 
23.7.1985 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1031. Rinat Alievich 
BILYALOV 
(Ринат Алиевич 
БИЛЯЛОВ) 

Datum narození: 
20.10.1969 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1032. Maria Viktorovna 
BOGATOVA 
(Мария Викторовна 
БОГАТОВА) 

Datum narození: 
21.4.1997 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1033. Anatoly Vladimirovich 
BONDARCHUK 
(Анатолий Владими 
рович БОНДАРЧУК / 
Анатолiй Володими 
рович БОНДАРЧУК) 

Datum narození: 
1.6.1948 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1034. Alexander Alexandro
vich BONDARENKO 
(Александр Алексан 
дрович БОНДАРЕНКО 
/ Олександр Олексан 
дрович БОНДАР 
ЕНКО) 

Datum narození: 
2.9.1983 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1035. Alexander Viktorovich 
BYKADOROV 
(Александр Викто 
рович БЫКАДОРОВ / 
Олександр Вiкторович 
БИКАДОРОВ) 

Datum narození: 
28.9.1985 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1036. Natalya Dmitrievna 
CHEKAREVA 
(Наталья Дмитриевна 
ЧЕКАРЕВА / Наталя 
Дмитриевна 
ЧЕКАРЄВА) 

Datum narození: 
13.5.1969 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1037. Sergey Anatolievich 
CHUCHIN 
(Сергей Анатольевич 
ЧУЧИН / Сергiй 
Анатолiйович ЧУЧИН) 

Datum narození: 
11.12.1959 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1038. Dmitry Murtazievich 
CHURADZE 
(Дмитрий Муртазиевич 
ЧУРАДЗЕ / Дмитро 
Муртазiйович 
ЧУРАДЗЕ) 

Datum narození: 
24.10.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1039. Dmitry Eduardovich 
DEZORTSEV 
(Дмитрий Эдуардович 
ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро 
Едуардович ДЕЗО 
РЦЕВ) 

Datum narození: 
19.6.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1040. Irina Leontievna 
DIANOVA 
(Ирина Леонтьевна 
ДИАНОВА / Iрина 
Леонтiївна ДIАНОВА) 

Datum narození: 
13.10.1962 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1041. Alexey Sergeevich 
DOROFEEV 
(Алексей Сергеевич 
ДОРОФЕЕВ / Олексiй 
Сергiйович ДОРО 
ФЄЄВ) 

Datum narození: 
11.11.1986 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1042. Vladimir Nikolaevich 
DUBOVKA 
(Владимир Николаевич 
ДУБОВКА / Волод 
имир Миколайович 
ДУБОВКА) 

Datum narození: 
14.9.1982 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1043. Alexander Pavlovich 
DYAGOVETS 
(Александр Павлович 
ДЯГОВЕЦ / Олександр 
Павлович ДЯГОВЕЦЬ) 

Datum narození: 
12.1.1962 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1044. Olga Petrovna GRYA
ZONOVA 
(Ольга Петровна 
ГРЯЗНОВА / Ольга 
Петрiвна ГРЯЗНОВА) 

Datum narození: 
16.5.1983 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1045. Natalya Vladimirovna 
GUBAREVA 
(Наталья Владими 
ровна ГУБАРЕВА / 
Наталя Володимирiвна 
ГУБАРЄВА) 

Datum narození: 
23.6.1981 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1046. Evgeny Alekseevich 
ILYENKO 
(Евгений Алексеевич 
ИЛЬЕНКО / Євгенiй 
Олексiйович 
IЛЬЄНКО) 

Datum narození: 
5.11.1995 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1047. Viktor Dmitrievich 
ISHCHENKO 
(Виктор Дмитриевич 
ИЩЕНКО / Вiктор 
Дмитрович IЩЕНКО) 

Datum narození: 
23.9.1958 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 279 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

1048. German Rustemovich 
KADYROV 
(Герман Рустемович 
КАДЫРОВ / Герман 
Рустемович 
КАДИРОВ) 

Datum narození: 
15.10.1965 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1049. Alexander Sergeevich 
KAMYSHOV 
(Александр Сергеевич 
КАМЫШОВ / Олекс 
андр Сергiйович 
КАМИШОВ) 

Datum narození: 
24.5.1987 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1050. Maxim Gennadievich 
KNYSH 
(Максим Геннадиевич 
КНЫШ / Максим 
Геннадiйович КНИШ) 

Datum narození: 
27.5.1983 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1051. Maxim Vitalievich 
KOROLYUK 
(Максим Витальевич 
КОРОЛЮК / Максим 
Вiталiйович 
КОРОЛЮК) 

Datum narození: 
22.12.1982 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1052. Irina Anatolievna 
KOSTENKO 
(Ирина Анатольевна 
КОСТЕНКО / Iрина 
Анатолiївна КОСТ 
ЕНКО) 

Datum narození: 
4.4.1974 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1053. Gennady Evgenievich 
KOVALCHUK 
(Геннадий Евгеньевич 
КОВАЛЬЧУК / 
Геннадiй Євгенович 
КОВАЛЬЧУК) 

Datum narození: 
16.9.1969 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1054. Sergey Alexandrovich 
KOVALCHUK 
(Сергей Александрович 
КОВАЛЬЧУК / Сергiй 
Олександрович 
КОВАЛЬЧУК) 

Datum narození: 
27.1.1966 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1055. Alexander Vladimirovich 
KOVTYRIN 
(Александр Владими 
рович КОВТЫРИН / 
Олександр Володими 
рович КОВТИРIН) 

Datum narození: 
10.10.1977 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1056. Olga Alexandrovna 
KRAVTSOVA 
(Ольга Александровна 
КРАВЦОВА / Ольга 
Олександрiвна КРАВ 
ЦОВА) 

Datum narození: 
19.2.1972 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1057. Julia Mikhailovna 
KRYUKOVA 
(Юлия Михайловна 
КРЮКОВА / Юлiя 
Михайлiвна 
КРЮКОВА) 

Datum narození: 
28.5.1978 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1058. Klavdia Yurievna 
KULBATSKAYA 
(Клавдия Юрьевна 
КУЛЬБАЦКАя / 
Клавдiя Юр'ївна 
КУЛЬБАЦЬКА) 

Datum narození: 
30.3.1967 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Doněcké lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1059. Konstantin Alexandro
vich KUZMIN 
(Константин Алексан 
дрович КУЗЬМИН / 
Костянтин Олексан 
дрович КУЗЬМIН) 

Datum narození: 
28.11.1976 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1060. Yury Vladimirovich 
LEONOV 
(Юрий Владимирович 
ЛЕОНОВ / Юрiй 
Володимирович 
ЛЕОНОВ) 

Datum narození: 
1.4.1980 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1061. Roman Nikolaevich 
LEPA 
(Роман Николаевич 
ЛЕПА / Роман Мико 
лайович ЛЕПА) 

Datum narození: 
3.6.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1062. Yaroslav Igorevich 
LISOBEY 
(Ярослав Игоревич 
ЛИСОБЕЙ) 

Datum narození: 
24.1.1988 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1063. Irina Ivanovna 
ANDRUKH 
(Ирина Ивановна 
АНДРУХ) 

Datum narození: 
21.9.1959 
Místo narození: 
Luhansk 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1064. Aleksei Yuryevich 
BELETSKY 
(Алексей Юрьевич 
БЕЛЕЦКИЙ) 

Datum narození: 
23.7.1988 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1065. Gennadiy Mikhaylovich 
BUNEEV 
(Геннадий Михайлович 
БУНЕЕВ) 

Datum narození: 
11.2.1958 
Pohlaví: muž 
Místo narození: 
Luhansk 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1066. Oleg Viacheslavovich 
DADONOV 
(Олег Вячеславович 
ДАДОНОВ) 

Datum narození: 
6.7.1968 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1067. Bella Seyranovna 
DEMESHKO 
(Бэлла Сейрановна 
ДЕМЕШКО) 

Datum narození: 
19.2.1979 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1068. Sergei Mikhaylovich 
DIDENKO 
(Сергей Михайлович 
ДИДЕНКО) 

Datum narození: 
22.6.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1069. Elena Evgenyevna 
FARAKHOVA 
(Елена Евгеньевна 
ФАРАХОВА) 

Datum narození: 
31.12.1984 
Pohlaví: žena 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1070. Valeriy Iosifovich 
GALINKIN 
(Валерий Иосифович 
ГАЛИНКИН) 

Datum narození: 
1.8.1947 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1071. Svetlana Fiodorovna 
GIZAY 
(Светлана Федоровна 
ГИЗАЙ) 

Datum narození: 
24.1.1965 
Místo narození: 
Kehychivka (Kehy 
čivka), Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1072. Dmitry Yuryevich 
GOLDA 
(Дмитрий Юрьевич 
ГОЛДА) 

Datum narození: 
2.8.1984 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1073. Mikhail Vasilyevich 
GOLUBOVICH 
(Михаил Васильевич 
ГОЛУБОВИЧ) 

Datum narození: 
21.11.1943 
Místo narození: Zolo
tonosha (Zlotonoša), 
Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1074. Andrei Anatolyevich 
GUBAREV 
(Андрей Анатольевич 
ГУБАРЕВ) 

Datum narození: 
22.10.1974 
Místo narození: Kras
nodon (Sorokyne), 
Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1075. Svetlana Vadimovna 
KHVOROSTIAN 
(Светлана Вадимовна 
ХВОРОСТЯН) 

Datum narození: 
7.3.1990 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1076. Vitaliy Mikhaylovich 
KISHKINOV 
(Виталий Михайлович 
КИШКИНОВ) 

Datum narození: 
7.1.1983 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1077. Olga Anatolyevna 
KOBTSEVA 
(Ольга Анатольевна 
КОБЦЕВА) 

Datum narození: 
6.9.1966 
Pohlaví: žena 
Místo narození: 
Rubizhne (Rubižne), 
Ukrajina 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1078. Denis Sergeevich 
KOLESNIKOV 
(Денис Сергеевич 
КОЛЕСНИКОВ) 

Datum narození: 
1.6.1980 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1079. Aleksandra Sergeevna 
KOVALENKO 
(Александра Сергеевна 
КОВАЛЕНКО) 

Datum narození: 
6.9.1988 
Pohlaví: žena 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1080. Aleksandr Valeryevich 
KRIYERENKO 
(Александр Валерьевич 
КРИЕРЕНКО) 

Datum narození: 
14.10.1993 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1081. Dmitry Leonidovich 
KUKARSKY 
(Дмитрий Леонидович 
КУКАРСКИЙ) 

Datum narození: 
20.1.1982 
Místo narození: Anti
pino, Ruská federace 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1082. Andrei Viktorovich 
LITSOEV 
(Андрей Викторович 
ЛИЦОЕВ) 

Datum narození: 
6.2.1967 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

▼M57



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 284 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

1083. Roman Grigoryevich 
LYSENKO 
(Роман Григорьевич 
ЛЫСЕНКО) 

Datum narození: 
13.8.1962 
Místo narození: 
Alchevsk (Alčevsk), 
Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1084. Pavel Georgievich 
MALY 
(Павел Георгиевич 
МАЛЫЙ) 

Datum narození: 
5.11.1968 
Místo narození: 
Debaltseve (Debal
ceve), Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1085. Ruslan Raisovich 
MARDANOV 
(Руслан Раисович 
МАРДАНОВ) 

Datum narození: 
22.9.1980 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1086. Zhanna Viktorovna 
MARFINA 
(Жанна Викторовна 
МАРФИНА) 

Datum narození: 
31.1.1974 
Místo narození: Bile, 
Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1087. Anna Mikhaylovna 
MOSINA 
(Анна Михайловна 
МОСИНА) 

Datum narození: 
27.10.1957 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1088. Zinaida Gavrilovna 
NADEN 
(Зинаида Гавриловна 
НАДЕН) 

Datum narození: 
22.7.1947 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1089. Pavel Aristievich 
PILAVOV 
(Павел Аристиевич 
ПИЛАВОВ) 

Datum narození: 
17.2.1969 
Místo narození: 
Alekseyevka (Alekse
jevka), Gruzie 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1090. Alla Arkadyevna 
PODTYNNAYA 
(Алла Аркадьевна 
ПОДТЫННАЯ) 

Datum narození: 
8.6.1953 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1091. Vladimir Nikolaevich 
POLYAKOV 
(Владимир Николаевич 
ПОЛЯКОВ) 

Datum narození: 
7.4.1987 
Místo narození: Pere
valsk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1092. Oleg Nikolaevich 
POPOV 
(Олег Николаевич 
ПОПОВ) 

Datum narození: 
16.4.1972 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1093. Elena Ivanovna RAKH
MUKOVA 
(Елена Ивановна 
РАХМУКОВА) 

Datum narození: 
25.9.1956 
Místo narození: 
Antratsyt (Antracyt), 
Ukrajina 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1094. Igor Nikolaevich 
RYABUSHKIN 
(Игорь Николаевич 
РЯБУШКИН) 

Datum narození: 
5.5.1970 
Místo narození: 
Rovenky (Roveňky), 
Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1095. Ivan Vladimirovich 
SANAYEV 
(Иван Владимирович 
САНАЕВ) 

Datum narození: 
10.6.1986 
Místo narození: 
Molodohvardiisk 
(Molodohvardijsk), 
Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1096. Vladimir Vladimirovich 
SANKIN 
(Владимир Владими 
рович САНКИН) 

Datum narození: 
7.6.1984 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 
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1097. Natalya Vladimirovna 
SERGUN 
(Наталья Владими 
ровна СЕРГУН) 

Datum narození: 
20.9.1973 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1098. Sergei Viktorovich 
SEROV 
(Сергей Викторович 
СЕРОВ) 

Datum narození: 
13.12.1967 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1099. Konstantin Evgenevich 
SKRYPNYK 
(Константин Евген 
ьевич СКРЫПНИК 

Datum narození: 
15.4.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1100. Viacheslav Evgenyevich 
SVETLOV 
(Вячеслав Евгеньевич 
СВЕТЛОВ) 

Datum narození: 
27.1.1970 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1101. Andrei Mikhaylovich 
TAMBOVTSEV 
(Андрей Михайлович 
ТАМБОВЦЕВ) 

Datum narození: 
6.8.1986 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1102. Yuriy Nikolaevich 
TELIKANOV 
(Юрий Николаевич 
ТЕЛИКАНОВ) 

Datum narození: 
10.5.1955 
Místo narození: 
Yenakiyeve (Jenaki
jeve), Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1103. Maksim Anatolyevich 
UVAROV 
(Максим Анатольевич 
УВАРОВ) 

Datum narození: 
14.8.1980 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

▼M57
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1104. Aleksandr Viktorovich 
YERMOLENKO 
(Александр Викто 
рович ЕРМОЛЕНКО) 

Datum narození: 
20.12.1985 
Místo narození: 
Snezhnoe (Snižne), 
Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1105. Yuriy Pavlovich 
YUROV 
(Юрий Павлович 
ЮРОВ) 

Datum narození: 
17.6.1969 
Místo narození: 
Luhansk, Ukrajina 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1106. Nelli Akopovna ZADI
RAKA 
(Нелли Акоповна 
ЗАДИРАКА) 

Datum narození: 
24.8.1949 
Místo narození: 
Akhaltsikhe (Achal
ciche), Gruzie 
Pohlaví: žena 

Poslankyně tzv. „Lidové rady“ tzv. 
„Luhanské lidové republiky“. Podporuje 
a provádí tedy činnosti a politiky narušující 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, a přispívá tak k další destabilizaci 
situace na Ukrajině. 

8.4.2022 

1107. Dmitry Aleksandrovich 
KHOROSHILOV 
(Дмитрий Алексан 
дрович ХОРОШИЛОВ; 
Дмитро Олександрович 
ХОРОШИЛОВ) 

Datum narození: 
20.12.1982 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1108. Andrei Fiodorovich 
SOPELNIK 
(Андрей Федорович 
СОПЕЛЬНИК; Андрiй 
Федорович 
СОПЕЛЬНИК) 

Datum narození: 
16.3.1975 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

1109. Oleg Valeryevich 
KOVAL 
(Олег Валерьевич 
КОВАЛЬ; Олег Вале 
рiйович КОВАЛЬ) 

Datum narození: 
29.9.1974 
Pohlaví: muž 

Poslanec tzv. „Lidové rady“ tzv. „Luhanské 
lidové republiky“. Podporuje a provádí tedy 
činnosti a politiky narušující územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
a přispívá tak k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 

8.4.2022 

▼M57
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1110. Gulbakhor ISMAILOVA 
(také známa jako Isma
ilova GULBAKHOR) 
Гульбахор ИСМА 
ИЛОВА 

Datum narození: 
22.12.1959 
Místo narození: 
Uzbekistán 
Adresa: Byt 81–83, 
ulice Ustabayeva 79, 
1000187 Taškent, 
Uzbekistán 
Přidružená osoba: 
Ališer Usmanov, bratr 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: žena 

Gulbakhor Ismailová je sestrou Ališera 
Usmanova, prokremelského oligarchy, zařa
zeného na seznam podle rozhodnutí 2014/ 
145/SZBP. Vyšetřování německého Spolko
vého kriminálního úřadu (Bundeskrimina
lamt) odhalilo, že Ališer Usmanov nepřímo 
převedl majetek na svou sestru Gulbakhoru 
Ismailovou. Zejména společnost Navis 
Marine Ltd. (Kajmanské ostrovy), jejímž 
akcionářem je společnost Almenor Holdings 
Ltd. (Kypr), je vlastníkem jachty „Dilbar“. 
Všechny akcie uvedenététo holdingové 
společnosti drží společnost Pomerol Capital 
SA (Švýcarsko) ve prospěch sesterské 
společnosti „The Sisters Trust“. Od roku 
2017 již Alisher Usmanov není akcionářem 
této svěřenské společnosti, v důsledku čehož 
je jedinou skutečnou majitelkou jachty 
„Dilbar“ jeho sestra, paní Gulbakhor Isma
ilová. 
Bylo rovněž nalezeno spojení mezi ní 
a luxusními nemovitostmi v Itálii 
a Lotyšsku, které mohou být spojeny 
s jejím bratrem Ališerem Usmanovem. 
Gulbakhor Ismailová je tudíž fyzickou 
osobou spojenou s Ališerem Usmanovem 
(jejím bratrem), který aktivně poskytoval 
materiální či finanční podporu ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu a destabilizaci 
Ukrajiny a aktivně podporoval politiky 
ruské vlády za účelem destabilizace Ukra
jiny. 

8.4.2022 

▼M61 

1111. Azatbek Asanbekovich 
OMURBEKOV 
(v ruštině: Азатбек 
Асанбекович ОМУРБ 
ЕКОВ) 

Plukovník, velitel 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Adresa: Kňaze- 
Volkonskoje, Chaba
rovský kraj, Moto
strelkovyj passaž, 3 

Plukovník Azatbek Asanbekovič Omur
bekov je velitelem 64. samostatné motostře
lecké brigády 35. vševojskové armády 
Ruské federace, která se dopustila zabíjení, 
znásilňování a mučení civilních obyvatel 
v ukrajinské obci Buča. Tato zvěrstva před
stavují zločiny proti lidskosti a válečné 
zločiny. 
Omurbekov velel akcím své vojenské 
jednotky a kvůli přímé odpovědnosti 
za zabíjení, znásilňování a mučení v obci 
Buča získal přezdívku „Řezník z Buči“. 
Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1112. Andrei Boevich 
KURBANOV 
(v ruštině: Андрей 
Боевич КУРБАНОВ) 

Plukovník 64. samo
statné motostřelecké 
brigády 35. vševoj
skové armády Ruské 
federace 

Andrej Bojevič Kurbanov je plukovníkem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

3.6.2022 

▼M57
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Datum narození: 
7.1.1970 
Státní příslušnost: 
ruská 
Pohlaví: muž 
Číslo pasu: 
4615 949409 
Číslo průkazu totož
nosti: У-184386 

Kurbanov velel akcím své vojenské 
jednotky. 
Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

1113. Viacheslav Sergeevich 
KLOBUKOV 

(v ruštině: Вячеслав 
Сергеевич 
КЛОБУКОВ) 

Plukovník 64. samo
statné motostřelecké 
brigády 35. vševoj
skové armády Ruské 
federace 

Datum narození: 
19.11.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
8001 142195 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-703443 

Vjačeslav Sergejevič Klobukov je plukov
níkem 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Klobukov velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1114. Aleksandr Viktorovich 
VINS 

(v ruštině: Александр 
Викторович ВИНС) 

Plukovník 64. samo
statné motostřelecké 
brigády 35. vševoj
skové armády Ruské 
federace 

Datum narození: 
24.1.1969 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0801 547363 

Číslo průkazu totož
nosti: T-194304 

Alexandr Viktorovič Vins je plukovníkem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Vins velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1115. Aleksandr Leonidovich 
SHERSHNEV 

(v ruštině: Александр 
Леонидович 
ШЕРШНЕВ) 

Plukovník 64. samo
statné motostřelecké 
brigády 35. vševoj
skové armády Ruské 
federace 

Datum narození: 
14.1.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
3802 634927 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-529191 

Alexandr Leonidovič Šeršněv je plukov
níkem 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Šeršněv velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61
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1116. Sergei Aleksandrovich 
VETROV 

(v ruštině: Сергей 
Александрович 
ВЕТРОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
25.9.1982 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
68 4 36337 

Číslo průkazu totož
nosti: X-296449 

Sergej Alexandrovič Větrov je podplukov
níkem 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Větrov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1117. Ruslan Ovsepovich 
MITIAEV 

(v ruštině: Руслан 
Овсепович МИТЯЕВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
30.10.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
6002 284996 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-052935 

Ruslan Ovsepovič Miťajev je podplukov
níkem 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Miťajev velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1118. Andrei Nikolaevich 
ERMISHKO 

(v ruštině: Андрей 
Николаевич 
ЕРМИШКО) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
5.11.1972 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
1202 583493 

Číslo průkazu totož
nosti: У-639041 

Andrej Nikolajevič Jermiško je podplukov
níkem 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Jermiško velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61
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1119. Maksim Alekseevich 
PLATONENKOV 

(v ruštině: Максим 
Алексеевич ПЛАТО 
НЕНКОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
3.1.1980 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
5003 593303 

Číslo průkazu totož
nosti: У-874515 

Maxim Alexejevič Platoněnkov je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Platoněnkov velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1120. Vladimir Viktorovich 
MATAFONOV 

(v ruštině: Владимир 
Викторович МАТАФ 
ОНОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
5.9.1979 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
7600 562816 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-594713 

Vladimir Viktorovič Matafonov je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Matafonov velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1121. Dmitrii Ivanovich 
LVOV 

(také znám jako Dmitrii 
Ivanovich LVIV) 

(v ruštině: Дмитрий 
Иванович ЛЬВОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
15.8.1975 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
7603 794013 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-620752 

Dmitrij Ivanovič Lvov je podplukovníkem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Lvov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61
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1122. Evgenii Valerievich 
LADYZHENSKII 

(v ruštině: Евгений 
Валерьевич ЛАДЫЖ 
ЕНСКИЙ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
1.1.1977 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
813 551489 

Číslo průkazu totož
nosti: У-853407 

Jevgenij Valerijevič Ladyžejnskij je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Ladyžejnskij velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1123. Dmitrii Viktorovich 
PAKHANDRIN 

(v ruštině: Дмитрий 
Викторович ПАХАН 
ДРИН) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
19.9.1976 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0402 274319 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-620770 

Dmitrij Viktorovič Pachandrin je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Pachandrin velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1124. Anatolii Aleksandrovich 
SHIPITSYN 

(v ruštině: Анатолий 
Александрович 
ШИПИЦЫН) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
12.9.1977 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
5301 903199 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-607350 

Anatolij Alexandrovič Šipicyn je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Šipicyn velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61
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1125. Denis Nikolaevich 
DEEV 

(v ruštině: Денис Нико 
лаевич ДЕЕВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
30.7.1977 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
9002 427497 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-624703 

Denis Nikolajevič Dějev je podplukovníkem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Dějev velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1126. Oleg Iurievich BUKH
VALOV 

(v ruštině: Олег 
Юрьевич БУХВАЛОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
20.5.1979 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
1804 68726 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-584921 

Oleg Jurjevič Buchvalov je podplukovníkem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Buchvalov velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1127. Dmitrii Aleksandrovich 
SMOLIAGO 

(v ruštině: Дмитрий 
Александрович 
СМОЛЯГО) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
27.12.1976 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
2702 603048 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-670103 

Dmitrij Alexandrovič Smoljago je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Smoljago velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61
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1128. Aleksei Viacheslavovich 
BOLSHAKOV 

(v ruštině: Алексей 
Вячеславович БОЛЬШ 
АКОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
15.3.1976 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0802 576504 

Číslo průkazu totož
nosti: У-053364 

Alexej Vjačeslavovič Bolšakov je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Bolšakov velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1129. Roman Vladimirovich 
NADEZDHIN 

(v ruštině: Роман Влад 
имирович НАДЕ 
ЖДИН) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
21.7.1977 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
1002 570526 

Číslo průkazu totož
nosti: У-874071 

Roman Vladimirovič Naděždin je podplu
kovníkem 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Naděždin velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1130. Viktor Vladimirovich 
FILIPPOV 

(v ruštině: Виктор 
Владимирович 
ФИЛИППОВ) 

Podplukovník 
64. samostatné moto
střelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
27.10.1972 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0502 898734 

Číslo průkazu totož
nosti: У-721933 

Viktor Vladimirovič Filippov je podplukov
níkem 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Filippov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1131. Faik Sameddin ogly 
MAMEDOV 

(také znám jako Faik 
Samaddin 
MAMMADOV) 

(v ruštině: Фаик 
Самеддин оглы 
МАМЕДОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
24.11.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
9902 119102 

Číslo průkazu totož
nosti: 802348 

Faik Mamedov je majorem 64. samostatné 
motostřelecké brigády 35. vševojskové 
armády Ruské federace, která se dopustila 
zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Tato zvěr
stva představují zločiny proti lidskosti 
a válečné zločiny. 

Mamedov velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1132. Igor Evgenievich 
FEDOTOV 

(v ruštině: Игорь 
Евгеньевич 
ФЕДОТОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
9.12.1980 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
6602 516592 

Číslo průkazu totož
nosti: 845762 

Igor Jevgenjevič Fedotov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Fedotov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1133. German Nikolaevich 
KULEMIN 

(v ruštině: Герман 
Николаевич 
КУЛЕМИН) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
29.3.1982 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
6702 594036 

Číslo průkazu totož
nosti: 949685 

German Nikolajevič Kulemin je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Kulemin velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1134. Roman Victorovich 
BURDO 

(v ruštině: Роман 
Викторович БУРДО) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
26.11.1980 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
1003 651875 

Číslo průkazu totož
nosti: 1083746 

Roman Viktorovič Burdo je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Burdo velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1135. Dmitry Arkadyevich 
KOZLOV 

(v ruštině: Дмитрий 
Аркадьевич КОЗЛОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
11.10.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0801 272127 

Číslo průkazu totož
nosti: 1088985 

Dmitrij Arkaďjevič Kozlov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Kozlov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1136. Ivan Alexandrovich 
KURKIN 

(v ruštině: Иван Алекс 
андрович КУРКИН) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
17.1.1982 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0804 232754 

Číslo průkazu totož
nosti: 1091451 

Ivan Alexandrovič Kurkin je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Kurkin velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1137. Evgeny Yurievich 
VAZHENOV 

(v ruštině: Евгений 
Юрьевич ВАЖЕНОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
27.1.1985 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
1005 944897 

Číslo průkazu totož
nosti: 1092162 

Jevgenij Jurjevič Važenov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Važenov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1138. Dmitry Yulianovich 
IONOV 

(v ruštině: Дмитрий 
Юлианович ИОНОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
3.7.1965 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
1005 724322 

Číslo průkazu totož
nosti: 1093778 

Dmitrij Julianovič Ijonov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Ijonov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1139. Alexander Anatolyevich 
KOCHERGIN 

(v ruštině: Александр 
Анатольевич 
КОЧЕРГИН) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
10.12.1971 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0803 940939 

Číslo průkazu totož
nosti: 1093786 

Alexandr Anatoljevič Kočergin je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Kočergin velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 298 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

1140. Alexander Vladimirovich 
KOPYLOV 

(v ruštině: Александр 
Владимирович 
КОПЫЛОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
29.9.1980 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
73У1 420589 

Číslo průkazu totož
nosti: 1094262 

Alexandr Vladimirovič Kopylov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Kopylov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1141. Maxim Vladimirovich 
CHERNYSHEV 

(v ruštině: Максим 
Владимирович 
ЧЕРНЫШЕВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
8.10.1980 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0810 999451 

Číslo průkazu totož
nosti: 1094540 

Maxim Vladimirovič Černyšev je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Černyšev velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1142. Stanislav Igorevich 
MAKAROV 

(v ruštině: Станислав 
Игорьевич МAКАРОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
16.8.1982 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0810 953377 

Číslo průkazu totož
nosti: 1095194 

Stanislav Igorevič Makarov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Makarov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1143. Andrey Nikolaevich 
IVANOV 

(v ruštině: Андрей 
Николаевич ИВАНОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
26.2.1981 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
2701 493476 

Číslo průkazu totož
nosti: 1095611 

Andrej Nikolajevič Ivanov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Ivanov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1144. Sergei Gennadyevich 
PERESHIVKIN 

(v ruštině: Сергей 
Геннадьевич 
ПЕРЕШИВКИН) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
19.1.1973 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0804 277244 

Číslo průkazu totož
nosti: 1100141 

Sergej Gennaďjevič Perešivkin je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Perešivkin velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1145. Aleksey Vladimirovich 
PRYSEV 

(v ruštině: Алексей 
Владимирович 
ПРЫСЕВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
25.11.1975 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0501 704733 

Datum vydání: 
20.3.2002 

Číslo průkazu totož
nosti: У-360702 

Služební identifikační 
číslo: 1100633 

Alexej Vladimirovič Prysev je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Prysev velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

▼M61



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 300 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

1146. Sergey Viktorovich 
RUDENKO 

(v ruštině: Сергей 
Викторович 
РУДЕНКО) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
7.10.1975 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0801 524291 

Datum vydání: 
14.3.2002 

Číslo průkazu totož
nosti: У-268570 

Služební identifikační 
číslo: 1100637 

Sergej Viktorovič Ruděnko je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Ruděnko velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1147. Olga Aleksandrovna 
KHAMENOK 

(v ruštině: Ольга 
Александровна 
ХАМЕНОК) 

Majorka 64. samo
statné motostřelecké 
brigády 35. vševoj
skové armády Ruské 
federace 

Datum narození: 
14.12.1981 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Číslo pasu: 
6004 190824 

Datum vydání: 
10.10.2003 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-142685 

Služební identifikační 
číslo: 1102882 

Olga Alexandrovna Chamenoková je 
majorkou 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské 
federace, která se dopustila zabíjení, znásil 
ňování a mučení civilních obyvatel v ukra
jinské obci Buča. Tato zvěrstva představují 
zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 

Chamenoková velela akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1148. Dmitriy Gennadyevich 
LEVIN 

(v ruštině: Дмитрий 
Геннадьевич ЛЕВИН) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
25.10.1982 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0804 98883 

Datum vydání: 
30.6.2003 

Číslo průkazu totož
nosti: У-268857 

Služební identifikační 
číslo: 1103126 

Dmitrij Gennaďjevič Levin je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Levin velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1149. Dmitriy Alekseevich 
GONCHAR 

(v ruštině: Дмитрий 
Алексеевич ГОНЧАР) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
31.1.1970 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0802 562844 

Datum vydání: 
27.5.2002 

Číslo průkazu totož
nosti: У-265899 

Služební identifikační 
číslo: 1103591 

Dmitrij Alexejevič Gončar je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Gončar velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1150. Sergey Sergeevich 
ZORIN 

(v ruštině: Сергей 
Сергеевич ЗОРИН) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
25.10.1982 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
7503 78809 

Datum vydání: 
2.3.2003 

Číslo průkazu totož
nosti: X-115531 

Služební identifikační 
číslo: 1166487 

Sergej Sergejevič Zorin je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Zorin velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1151. Aleksandr Aleksandro
vich POTAPOV 

(v ruštině: Александр 
Александрович 
ПОТАПОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
8.5.1981 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
6603 808655 

Datum vydání: 
29.4.2003 

Číslo průkazu totož
nosti: X-078567 

Služební identifikační 
číslo: 1170231 

Alexandr Alexandrovič Potapov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Potapov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1152. Stepan Viktorovich 
GRIGOROV 

(v ruštině: Степан 
Викторович ГРИГ 
ОРОВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
26.3.1979 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
8110 342164 

Datum vydání: 
9.7.2010 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-594680 

Služební identifikační 
číslo: 1194779 

Stěpan Viktorovič Grigorov je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Grigorov velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1153. Sergey Viktorovich 
MOSALEV 

(v ruštině: Сергей 
Викторович 
МОСАЛЕВ) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
19.1.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0802 688231 

Datum vydání: 
18.10.2015 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-866954 

Služební identifikační 
číslo: 2737869 

Sergej Viktorovič Mosalev je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Mosalev velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1154. Valentin Pavlovich 
LUTSAK 

(v ruštině: Валентин 
Павлович ЛУЦАК) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
5.4.1979 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
5004 572078 

Datum vydání: 
28.8.2004 

Číslo průkazu totož
nosti: Ф-879492 

Služební identifikační 
číslo: 3102560 

Valentin Pavlovič Lucak je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Lucak velel akcím své vojenské jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1155. Sergey Nikolaevich 
BORISENKO 

(v ruštině: Сергей 
Николаевич БОРИС 
ЕНКО) 

Major 64. samostatné 
motostřelecké brigády 
35. vševojskové 
armády Ruské fede
race 

Datum narození: 
15.3.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
0503 357858 

Datum vydání: 
30.1.2003 

Číslo průkazu totož
nosti: У-268030 

Služební identifikační 
číslo: 3127462 

Sergej Nikolajevič Borisenko je majorem 
64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace, 
která se dopustila zabíjení, znásilňování 
a mučení civilních obyvatel v ukrajinské 
obci Buča. Tato zvěrstva představují zločiny 
proti lidskosti a válečné zločiny. 

Borisenko velel akcím své vojenské 
jednotky. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1156. Marina Alexandrovna 
MORDASHOVA 

(v ruštině: Марина 
Александровна 
МОРДАШОВА) 

Datum narození: 
17.5.1979 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Přidružené osoby: 

Alexej Mordašov 
(manžel) 

Kirill Mordašov 
(nevlastní syn) 

Nikita Mordašov 
(nevlastní syn) 

Přidružené subjekty: 

Ondero Limited, 
Britské Panenské 
ostrovy 

Unifirm Limited, 
Kypr 

Marina Mordašovová je manželkou Alexeje 
Mordašova, předsedy představenstva společ
nosti Severgroup. Alexej Mordašov převedl 
prostřednictvím různých offshorových 
společností, včetně společností Unifirm 
Limited, Ondero Limited a Ranel Assets 
Limited, které vlastní nebo ovládá Marina 
Mordašovová, své podíly v turistickém 
gigantu TUI a ve společnosti pro těžbu 
zlata Nordgold v celkové hodnotě více než 
1,5 miliardy eur na svou manželku Marinu 
Mordašovovou. Marina Alexandrovna 
Mordašovová je tedy fyzickou osobou 
s vazbami na osobu uvedenou na seznamu, 
která nese odpovědnost za podporu činností 
a politik narušujících územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a za poskytování finanční a materiální 
podpory ruským činitelům s rozhodovací 
pravomocí odpovědným za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny a má z vazby 
na tyto činitele prospěch. 

3.6.2022 

Ranel Assets Limited, 
Britské Panenské 
ostrovy 

Rayglow Limited, 
Kypr 

ServerGroup LLC 
(Ruská federace) 

KN-Holding 
LLC (USA) 

Nordgold 
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1157. Mikhail Evgenievich 
MIZINTSEV 

(v ruštině: Михаил 
Евгеньевич 
МИЗИНЦЕВ) 

Velitel Národního 
střediska pro řízení 
obrany Ruské fede
race, generálplu
kovník 

Datum narození: 
10.9.1962 

Místo narození: 
Averinskaja, okres 
Sjamža, Vologdská 
oblast. 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Generálplukovník Michail Mizincev je veli
telem Národního střediska pro řízení obrany 
Ruské federace. Je též znám pod přezdívkou 
„Řezník z Mariupolu“ a byl identifikován 
jako velitel dohlížející na obléhání Mari
upolu, během něhož při řízení bombardo
vání tohoto města ruskými silami uplatňoval 
taktiku, která byla použita již dříve při oblé
hání syrského Aleppa. Mizincev je obviněn 
zejména z toho, že řídil bombardování 
města Mariupol, při němž byly zabity tisíce 
civilistů, včetně ostřelování mariupolské 
porodnice a divadla, při němž byly zabity 
stovky dětí. Je tedy fyzickou osobou, která 
nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo 
je provádí. 

3.6.2022 

1158. Elizaveta Dmitrievna 
PESKOVA 

(v ruštině: Елизавета 
Дмитриевна 
ПЕСКОВА) 

Místopředsedkyně 
Nadace pro rozvoj 
rusko-francouzských 
historických iniciativ 

Datum narození: 
9.1.1998 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Přidružené osoby: 
Dmitrij Peskov (otec) 

Jelizaveta Peskovová je dcerou Dmitrije 
Peskova, tiskového tajemníka prezidenta 
Ruské federace Vladimira Putina, který byl 
zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/ 
145/SZBP. 

Jelizaveta Peskovová je místopředsedkyní 
Nadace pro rozvoj rusko-francouzských 
historických iniciativ a zakladatelkou komu
nikační firmy. Díky konexím svého otce 
získala tyto lukrativní pozice a vede luxusní 
životní styl. 

Je tedy spojena s osobou uvedenou 
na seznamu, která aktivně podporuje 
činnosti nebo politiky, jež narušují či ohro 
žují územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpeč
nost na Ukrajině. 

3.6.2022 

1159. Nikolay Dmitrievich 
PESKOV 

(také znám jako Nikolay 
Dmitrievich CHOLES/ 
CHOULZ) 

(v ruštině: Николай 
Дмитриевич ПЕСКОВ) 

(také znám jako 
Николай Дмитриевич 
ЧОУЛЗ) 

Datum narození: 
3.2.1990 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Číslo pasu: 
721123760 

Datum vydání: 
12.9.2012 

Datum skončení plat
nosti: 12.9.2022 

Číslo průkazu totož
nosti: 4516913332 

Přidružené osoby: 
Dmitrij Peskov (otec) 

Nikolaj Peskov je synem Dmitrije Peskova, 
tiskového tajemníka prezidenta Ruské fede
race Vladimira Putina, který byl zařazen 
na seznam podle rozhodnutí 2014/145/ 
SZBP. 

Využívá bohatství a peníze svého otce, 
a má tak přímý prospěch ze svého blízkého 
vztahu se svým otcem. Je tedy spojen 
s osobou uvedenou na seznamu, která 
aktivně podporuje činnosti nebo politiky, 
jež narušují či ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

3.6.2022 
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1160. Tatiana Aleksandrovna 
NAVKA 

(v ruštině: Татьяна 
Александровна 
НАВКА) 

Datum narození: 
13.4.1975 

Místo narození: 
Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Taťjana Navková je ženou Dmitrije 
Peskova, tiskového tajemníka prezidenta 
Ruské federace Vladimira Putina, který byl 
zařazen na seznam podle rozhodnutí 2014/ 
145/SZBP. 

Je spoluvlastnicí společností a majetku 
nacházejících se mimo jiné na Ruskem 
protiprávně anektovaném Krymském poloo
strově. Podporuje tedy činnosti narušující 
nebo ohrožující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Je navíc 
spojena s osobou uvedenou na seznamu, 
která aktivně podporuje činnosti nebo poli
tiky, jež narušují či ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

3.6.2022 

1161. Sergey Vladimirovich 
SAVOSTYANOV 

(v ruštině: Сергей 
Владимирович 
САВОСТЬЯНОВ) 

Člen Moskevské 
městské dumy. 

Datum narození: 
22.8.1984 

Místo narození: 
Ljubercy, Moskevská 
oblast, Ruská fede
race 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Sergej Savosťjanov je ruský státník a politik. 
Dne 8. září 2019 byl zvolen poslancem 
Moskevské městské dumy. 

Tím, že popírá územní celistvost nezávis
lých zemí a podporuje obnovu hranic býva
lého Svazu sovětských socialistických repu
blik, veřejně podporuje činnosti Ruské fede
race na Ukrajině. Nese tedy odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje nebo je provádí 

3.6.2022 

1162. Andrei Yurievich 
LIPOV 

(v ruštině: Андрей 
Юрьевич ЛИПОВ) 

Ředitel ruské Fede
rální služby pro dozor 
v oblasti telekomuni
kací, informačních 
technologií a hromad
ných sdělovacích 
prostředků (Roskom
nadzor) 

Datum narození: 
23.11.1969 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Andrej Lipov je ředitelem ruské Federální 
služby pro dohled v oblasti telekomunikací, 
informačních technologií a hromadných 
sdělovacích prostředků (Roskomnadzor). 
Roskomnadzor je ústředním nástrojem 
provádění cenzury a represí vůči 
svobodným sdělovacím prostředkům 
v Rusku. 

Jako ředitel služby Roskomnadzor je Lipov 
odpovědný za rozhodnutí, která vedla 
k cenzuře a uzavření ruských nezávislých 
sdělovacích prostředků. 

Tyto činnosti vytvářejí cenzurovaný infor
mační prostor, který propaguje a toleruje 
ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině 
a napomáhá jí. 

3.6.2022 
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Pod vedením Lipova Roskomnadzor navíc 
aktivně narušuje územní celistvost Ukrajiny 
tím, že podporuje separatistické regiony 
na Ukrajině, tzv. „republiky“ v Donbasu, 
a zejména Děnise Pušilina, nejvyššího před
stavitele tzv. „Doněcké lidové republiky“. 

Lipov tedy nese odpovědnost za aktivní 
podporu nebo provádění činností nebo 
politik, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukra
jině. 

1163. Volodymir Vasilyovich 
SALDO 

(v ukrajinštině: Волод 
имир Васильович 
САЛЬДО) 

Člen zastupitelstva 
města Cherson, 
člen „Výboru pro 
záchranu, mír 
a pořádek“ v Cher
sonu 

Bývalý starosta Cher
sonu (2002–2012) 
a bývalý poslanec 
parlamentu (Strana 
regionů, 2012–2014) 

Datum narození: 
12.6.1956 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

V březnu 2022 se Volodymyr Saldo 
zúčastnil shromáždění na podporu ruské 
agrese vůči Ukrajině a poté se podílel 
na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír 
a pořádek“, což je orgán pro spolupráci 
s ruskými okupačními silami v Chersonské 
oblasti. Saldo podporoval a prosazoval poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

1164. Kyrylo Sergiyovich 
STREMOUSOV 

(v ukrajinštině: Кирило 
Сергiйович СТРЕМО 
УСОВ) 

Předseda „Výboru 
pro záchranu, mír 
a pořádek“ v Cher
sonu 

Datum narození: 
1976 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

V březnu 2022 se Kyrylo Stremousov 
podílel na zřízení tzv. „Výboru pro 
záchranu, mír a pořádek“, což je orgán pro 
spolupráci s ruskými okupačními silami 
v Chersonské oblasti. 

Stremousov podporoval a prosazoval poli
tiky narušující územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

1165. Serhiy Mikolayovich 
CHEREVKO 

(v ukrajinštině: Сергiй 
Миколайович 
ЧЕРЕВКО) 

Člen „Výboru pro 
záchranu, mír 
a pořádek“ v Cher
sonu, bývalý zástupce 
starosty Chersonu 

Datum narození: 
11.8.1975 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

V březnu 2022 se Serhij Čerevko podílel 
na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, mír 
a pořádek“, což je orgán pro spolupráci 
s ruskými okupačními silami v Chersonské 
oblasti. 

Čerevko podporoval a prosazoval politiky 
narušující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 
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1166. Tetiana KUZMICH 

(v ukrajinštině: Тетяна 
КУЗЬМIЧ) 

Členka „Výboru pro 
záchranu, mír 
a pořádek“ v Cher
sonu 

Bývalá zástupkyně 
starosty Chersonu 

Předsedkyně organi
zace občanské 
společnosti ruského 
národního společen
ství „Rusič“ 

Datum narození: 
10.4.1968 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: žena 

V březnu 2022 se Tetjana Kuzmičová podí
lela na zřízení tzv. „Výboru pro záchranu, 
mír a pořádek“, což je orgán pro spolupráci 
s ruskými okupačními silami v Chersonské 
oblasti. 

Kuzmičová podporuje a prosazuje politiky 
narušující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

1167. Galina Viktorivna 
DANILCHENCKO 

(v ukrajinštině: Галина 
Вiкторiвна 
ДАНИЛЬЧЕНКО) 

Ruskými okupačními 
silami jmenovaná 
úřadující starostka 
Melitopolu 

Datum narození: 
1964 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: žena 

Halyna Danylčenková je úřadující 
starostkou města Melitopol. 

Dne 4. března 2022 byl legitimně zvolený 
starosta Melitopolu ruskými silami unesen 
a na jeho místo byla jmenována Danylčen
ková. Kromě toho učinila několik prohlášení 
na podporu přítomnosti Ruska ve městě 
a vyzvala obyvatelstvo, aby se okupantům 
nebránilo. 

Z titulu své funkce tak podporuje a prosa
zuje politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

1168. Petr AKOPOV 

(v ruštině: Петр 
АКОПОВ) 

Funkce: ruský propa
gandista: sloupkař 
v RIA Novosti 

Datum narození: 
7.10.1968 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Pjotr Akopov je ruský propagandista 
a sloupkař v RIA Novosti, ruské státem 
vlastněné agentuře domácího zpravodajství 
pod faktickou státní kontrolou agentury 
„Rossija Segodňa“. Je klíčovou postavou 
vládní propagandy a autorem článků popíra
jících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá 
k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, 
přičemž podporuje myšlenku, že by Ukra
jina měla být nedílnou součástí Ruska. 

Pjotr Akopov tedy nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 
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1169. Timofey Nikolaevich 
SERGEYTSEV 

(v ruštině: Тимофей 
Николаевич СЕРГ 
ЕЙЦЕВ) 

Funkce: ruský propa
gandista: sloupkař 
v RIA Novosti 

Datum narození: 
3.11.1963 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Timofej Sergejcev je ruský propagandista 
a sloupkař v RIA Novosti, ruské státem 
vlastněné agentuře domácího zpravodajství 
pod faktickou státní kontrolou agentury 
„Rossija Segodňa“. Je klíčovou postavou 
vládní propagandy a autorem článků popíra
jících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá 
k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, 
přičemž podporuje myšlenku, že by Ukra
jina měla být nedílnou součástí Ruska. 

Timofej Sergejcev tedy nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1170. Victoria NIKIFOROVA 

(v ruštině: Виктория 
НИКИФОРОВА) 

Funkce: ruská propa
gandistka: pracuje pro 
RIA Novosti 

Datum narození: 
12.6.1971 

Místo narození: 
Moskva, Ruská fede
race 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Viktorija Nikiforovová je ruská propagan
distka a sloupkařka v RIA Novosti, ruské 
státem vlastněné agentuře domácího zpravo
dajství pod faktickou státní kontrolou agen
tury „Rossija Segodňa“. Je ústřední 
postavou vládní propagandy a popřela 
právo Ukrajiny na existenci, jakož i schop
nost ukrajinského lidu rozhodovat sám 
za sebe. O Ukrajincích říká, že mají 
„vymyté mozky“ a že jsou „drženi jako 
rukojmí“, čímž propaguje souhlasný postoj 
k ruské agresi vůči Ukrajině, 

Viktorija Nikiforovová tedy nese odpověd
nost za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje nebo je provádí. 

3.6.2022 

1171. Alina Maratovna 
KABAEVA 

(také známa jako Alina 
Maratovna 
KABAYEVA) 

(v ruštině: Алина 
Маратовна КАБАЕВА) 

Funkce: předsedkyně 
správní rady skupiny 
National Media 
Group (NMG) 

Datum narození: 
12.5.1983 

Místo narození: 
Taškent, Uzbekistán 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Přidružené subjekty: 
National Media 
Group (NMG) 

Alina Kabajevová je předsedkyní správní 
rady National Media Group (NMG), 
skupiny, která vlastní velké podíly v téměř 
všech význačných ruských federálních 
médiích, jež reprodukují propagandu ruské 
vlády. Je bývalou ruskou gymnastkou 
a někdejší členkou Státní dumy. Má úzké 
vazby na prezidenta Vladimira Putina. 

Jako taková nese odpovědnost za činnosti 
nebo politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost 
na Ukrajině, tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. Alina Kabaje
vová je navíc osobou spojenou s osobou 
zařazenou na seznam, která nese odpověd
nost za činnosti, které narušují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a aktivně tyto činnosti podporuje. 

3.6.2022 

▼M61
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1172. Aleksandra MELNI
CHENKO 

(v srbštině: Александра 
МЕЉНИЧЕНКО) 

Datum narození: 
21.4.1977 

Místo narození: Běle
hrad, Srbsko 

Přidružená osoba: 
Andrej Igorevič 
Melničenko (manžel) 

Státní příslušnost: 
srbská, chorvatská 

Pohlaví: žena 

Číslo pasu: chor
vatský pas 
č. 094949450 (datum 
platnosti: 23.12.2023) 

Alesandra Melničenková je manželkou 
Andreje Igoreviče Melničenka, ruského 
průmyslníka a majitele skupiny EuroChem, 
která je předním výrobcem hnojiv, a uhelné 
společnosti SUEK. Alexandra Melničenková 
má značný prospěch z bohatství a majetku 
svého manžela. Společně s ním vlastní dva 
luxusní střešní byty, jejichž hodnota přesa
huje 30 milionů dolarů. V březnu 2022 se 
Alexandra Melničenková namísto svého 
manžela stala skutečnou majitelkou společ
nosti Firstline Trust, která je řízena společ
ností Linetrust PTC Ltd, jež zastupuje 
skutečného majitele skupiny EuroChem. 

Je tedy spojena s jedním z předních podni
katelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských 
odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
Andrej Igorevič Melničenko kromě toho 
podporuje nebo provádí činnosti nebo poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny, jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukra
jině. 

3.6.2022 

1173. Eduard Yurevich 
KHUDAYNATOV 

(Эдуард Юрьевич 
ХУДАЙНАТОВ) 

Datum narození: 
11.9.1960 

Místo narození: 
Šymkent, SSSR, nyní 
Kazachstán 

Státní příslušnost: 
ruská 

Č. cestovního pasu: 
753296761 (ruský) 

Pohlaví: muž 

Eduard Jurjevič Chudajnatov je ruský 
podnikatel působící v odvětví energetiky. 
Je majitelem „Independent Oil and Gas 
Company“ (NOC, JSC Něftěgazholding), 
jedné z největších ruských soukromých 
společností a jednoho z předních produ
centů ropy, která se zabývá vyhledáváním, 
průzkumem a rozvojem ropných a plyno
vých polí, rafinací ropy, jakož i výrobou 
ropných produktů a jejich uváděním na trh. 
V roce 2015 činily tržby společnosti 
2,2 miliardy USD. 

Independent Oil and Gas Company získala 
v uplynulých letech od státem vlastněné 
společnosti Rosněfť významné obchodní 
podíly ve firmách působících v odvětví 
energetiky spolu s jejich povoleními k těžbě. 
Kromě toho se NOC spolu se společností 
Rosněfť podílí na projektu Vostok Oil. 
V několika posledních letech společnost 
Rosněfť rovněž zaplatila Eduardu Chudajna
tovi 9,6 miliardy USD výměnou za společ
nost, která vlastní ropné pole na Tajmyru. 

3.6.2022 

▼M61
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V roce 2019 požádaly společnosti NOC 
a Rosněfť prezidenta Putina o zvýhodnění 
v souvislosti se svými těžebními činnostmi 
v Arktidě a získaly je. 

Eduard Chudajnatov má vazby na ruského 
oligarchu Igora Sečina a prezidenta Vladi
mira Putina. 

Chudajnatov a Sečin spolu pracovali ve 
společnosti Rosněfť a jejich firmy společně 
podnikají v odvětví energetiky. 

Eduard Chudajnatov se podílel na první 
prezidentské volební kampani Vladimira 
Putina v roce 2000 – řídil ji v Ťumeňské 
oblasti, kde byl od roku 1997 členem 
oblastní dumy. 

Obdržel řád „Za zásluhy o vlast“ za „posí
lení postavení Ruska na světovém trhu 
s energií a zlepšení jeho investičních 
vyhlídek“. 

Je tedy jedním z předních podnikatelů půso
bících v hospodářských odvětvích, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace. Má prospěch z vazeb 
na vládu Ruské federace a je spojen 
s osobami uvedenými na seznamu. 

1174. Pavel Evgenevich 
PRIGOZHIN 

(Павел Евгеньевич 
ПРИГОЖИН) 

Datum narození: 
1996 

Státní příslušnost: 
ruská 

Daňové identifikační 
číslo: 780103765308 

Přidružené osoby: 
Jevgenij Viktorovich 
Prigožin (otec), 
Ljubov Valentinovna 
Prigožinová (matka), 
Polina Jevgeňjevna 
Prigožina (sestra) 

Přidružené subjekty: 
Lakhta Park, Lakhta 
Park Premium, 
Lakhta Plaza, 
Turtrans 

Pohlaví: muž 

Pavel PRIGOŽIN je synem Jevgenije Prigo 
žina, předního ruského podnikatele, který 
má úzké osobní vazby na prezidenta Putina 
a ruské ministerstvo obrany. Financuje 
a neoficiálně vede Wagnerovu skupinu, 
neregistrovaný soukromý vojenský subjekt 
se sídlem v Rusku, a nese odpovědnost 
za nasazení žoldnéřů na Ukrajině. 

Společnost Concord, rovněž známá jako 
KOMBINAT PITANIYA KONKORD 
OOO, kterou Jevgenij Prigožin založil 
a vlastnil do listopadu 2019, a skupina 
dalších společností s vazbami na něj, včetně 
společností Concord Management and 
Consulting LLC a Megaline LLC, měly po 
nezákonné anexi Krymu ze strany Ruska 
a okupaci východní Ukrajiny separatisty 
podporovanými Ruskou federací prospěch 
z velkých veřejných zakázek ruského minis
terstva obrany. 

3.6.2022 

▼M61
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Pavel Prigožin je vlastníkem pěti společností 
dříve vlastněných jeho matkou, Ljubov 
Valentinovnou Prigorožinovou – Beta 
LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium 
LLC, Lakhta Park LLC a Lakhta Plaza 
LLC. 

Má tedy vazby na přední podnikatele nebo 
právnické osoby, subjekty či orgány, které 
jsou zapojeny do hospodářských odvětví, 
jež poskytují značné zdroje příjmů vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

1175. Arkady Yurievich 
VOLOZH 

(Аркaдий Юрьевич 
ВOЛОЖ) 

Funkce: spoluzakla
datel a generální 
ředitel společnosti 
Yandex N.V. 

Datum narození: 
11.2.1964 

Místo narození: 
Atyrau, Kazašská 
sovětská socialistická 
republika, Sovětský 
svaz (nyní Kazach
stán) 

Státní příslušnost: 
ruská, maltská 

Pohlaví: muž 

Arkadij Jurijevič Volož je ruský podnikatel 
s obchodními zájmy v oblasti IT a techno
logií. Je zakladatelem a generálním ředi
telem společnosti Yandex. Yandex je 
největší internetová společnost v Rusku, 
která provozuje nejpopulárnější ruský vyhle
dávač. 

Akcionáři a investory společnosti Yandex 
jsou ruské státem vlastněné banky, jako 
například Sberbank a VTB. 

V roce 2019 souhlasila společnost Yandex 
s restrukturalizací, díky níž získala „zlatou 
akcii“ nově založená Nadace veřejného 
zájmu, jejímž účelem je „obhajovat zájmy 
Ruské federace“. Prostřednictvím Nadace 
veřejného zájmu může vláda Ruské federace 
uplatnit právo veta k vymezenému souboru 
otázek, jako jsou prodej důležitého dušev
ního vlastnictví a prodej či přenos osobních 
údajů ruských uživatelů zahraničním společ
nostem, tedy otázek, u nichž se má za to, že 
mají dopad na „národní zájmy“ Ruska. 
Společnost Yandex je rovněž odpovědná 
za propagaci státních sdělovacích prostředků 
a narativů ve výsledcích vyhledávání 
na svém vyhledávači a za méně výhodné 
řazení a odstraňování obsahu, který je 
kritický vůči Kremlu, jako je například 
obsah související s útočnou válkou Ruska 
proti Ukrajině. 

3.6.2022 

Volož je předním podnikatelem zapojeným 
do hospodářských odvětví, jež poskytují 
značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. Kromě toho jako zakladatel 
a generální ředitel společnosti Yandex mate
riálně či finančně podporuje vládu Ruské 
federace a je odpovědný za podporu 
činností nebo politik, jež narušují či ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

▼M61



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 312 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

▼M65 

1176. Muhammad AL-SALTI 
(Muhamad AL-SALTI, 
Akram Muhammad 
AL-SALTI, Muhammad 
SALTI) – يطلسلادمحم, 

 دمحممركأ,يطلسلامركأ
 دمحم,يطلسلا

Státní příslušnost: 
syrská 

Funkce: vrchní velitel 
„Palestinské osvobo
zenecké armády“ 

Pohlaví: muž 

Muhammad AL-SALTI je vrchní velitel 
„Palestinské osvobozenecké armády“ a je 
zapojen do náboru Palestinců k boji 
na Ukrajině po boku Ruska. Nese tedy 
odpovědnost za činnosti a politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo 
stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

1177. Abu Hani SHAMMOUT 
(Abu Hani SHAMOUT, 
Abu SHAMMOUT, 
Hani SHAMMOUT) – وبأ 

 يناه,طومشوبأ,طومشيناه
 طومش

Pohlaví: muž Abu Hani SHAMMOUT je bývalý syrský 
vojenský důstojník a vůdce frakce „al- 
Ahdat al-Omariya“, odpovědný spolu 
s ruskými občany provádějícími nábor 
za nábor syrských žoldnéřů z Jaldy, Babily 
a Beit Sahemu jižně od Damašku, kteří mají 
bojovat pro ruské síly v Libyi a na Ukrajině. 
Wagnerova skupina ho přímo pověřila, aby 
dohlížel na nábor veteránů. Nese tedy odpo
vědnost za činnosti a politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

1178. Nabeul 
AL-ABDULLAH (Nabel 
AL-ABDULLAH, Nabel 
AL-ABDALLAH, Nabel 
ABDALLAH, Nabel 
ABDULLAH) – لبان 

 هللادبعلالبان,هللادبع

Funkce: velitel 
Národních obranných 
sil ve městě Suqayla
biyah 

Pohlaví: muž 

Nabeul AL-ABDULLAH je velitel Národ
ních obranných sil ve městě Suqaylabiyah. 
Od začátku ruské útočné války dohlíží 
na nábor syrských žoldnéřů k boji po 
boku Ruska na Ukrajině. Nese tedy odpo
vědnost za činnosti a politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

1179. Simon AL WAKIL 
(Simon WAKIL, Simon 
Al WAQIL, Simon 
WAQIL, Simon AL 
WAKEEL, Simon 
WAKEEL) – ليكولانوميس, 

 نوميس

Funkce: velitel 
Národních obranných 
sil ve městě Maharda 

Pohlaví: muž 

Simon AL WAKIL je velitel Národních 
obranných sil ve městě Maharda (Hama). 
Přímo spolupracuje s velením ruských sil 
v Sýrii a je aktivním prostředníkem v nábo
rových operacích k boji na Ukrajině po 
boku Ruska. Nese tedy odpovědnost 
za činnosti a politiky, které narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

▼B
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1180. Fawaz Mikhail GERGES 
 سجرجليئاخيمزاوف –

Funkce: podnikatel, 
ředitel společnosti 
„Al Sayyad Company 
for Guarding and 
Protection Services“ 

Pohlaví: muž 

Fawaz Mikhail Gerges je ředitelem syrské 
soukromé bezpečnostní společnosti 
Al-Sayyad Company for Guarding and 
Protection Services Ltd, která byla založena 
v roce 2017, aby pod dohledem Wagnerovy 
skupiny v Sýrii působila při ochraně 
ruských zájmů (fosfáty, zemní plyn a zajiš
tění ropných lokalit). Je odpovědný za nábor 
žoldnéřů ve prospěch ruských sil v Libyi 
a na Ukrajině. Nese tedy odpovědnost 
za činnosti a politiky, které narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

1181. Yasar Hussein 
IBRAHIM (Yassar 
Hussein IBRAHIM, 
Yassar IBRAHIM) – رساي 

 ميهاربانيسح

Státní příslušnost: 
syrská 

Datum narození: 
9.4.1983 v 

Damašku 

Pohlaví: muž 

Yasar Hussein Ibrahim je spoluvlastníkem 
syrské soukromé bezpečnostní společnosti 
Al-Sayyad Company for Guarding and 
Protection Services Ltd, která byla založena 
v roce 2017, aby pod dohledem Wagnerovy 
skupiny v Sýrii působila při ochraně 
ruských zájmů (fosfáty, zemní plyn a zajiš
tění ropných lokalit). Společnost působí při 
náboru syrských žoldnéřů do Libye a Ukra
jiny. Yasar Hussein Ibrahim tedy nese odpo
vědnost za činnosti nebo politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo 
stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, tyto 
činnosti nebo politiky podporuje nebo je 
provádí. 

21.7.2022 

▼M63 

1182. Adam Sultanovich 
DELIMKHANOV 

(Адам Султанович 
ДЕЛИМХАНОВ) 

Datum narození: 
25.9.1969 

Místo narození: 
Běnoj, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Od 19. září 2021 poslanec Státní dumy 
Ruské federace, první místopředseda 
Výboru pro bezpečnost a boj proti korupci. 

Odpovědný za rozmísťování čečenských sil 
v oblasti Donbasu od března 2022 
a za velení při obléhání města Mariupol 
v březnu 2022. Od počátku útočné války 
Ruska proti Ukrajině se osobně podílel 
na přípravě útoků. Za tyto činy mu bylo 
dne 26. dubna 2022 uděleno výnosem prezi
denta Ruské federace státní vyznamenání 
„Hrdina Ruské federace“. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto 
činnosti nebo politiky podporuje nebo je 
provádí. 

21.7.2022 

▼M65
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1183. Sharip Sultanovich 
DELIMKHANOV 

(Шерип Султанович 
ДЕЛИМХАНОВ) 

Datum narození: 
23.4.1980 

Místo narození: 
Džalka, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Velitel čečenské odnože Národní gardy 
Ruské federace. 

Odpovědný za velení čečenským silám 
během útočné války Ruska proti Ukrajině, 
mimo jiné v oblasti Kyjeva a Donbasu. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto 
činnosti nebo politiky podporuje nebo je 
provádí. 

21.7.2022 

1184. Alibek Sultanovich 
DELIMKHANOV 

(Алибек Султанович 
ДЕЛИМХАНОВ) 

Datum narození: 
16.10.1974 

Místo narození: 
Džalka, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Zástupce velitele čečenské odnože Národní 
gardy Ruské federace. 

Odpovědný za velení čečenským silám 
během útočné války Ruska proti Ukrajině, 
mimo jiné v oblasti Kyjeva a Donbasu. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto 
činnosti nebo politiky podporuje nebo je 
provádí. 

21.7.2022 

1185. Viktor Nikolayevich 
STRIGUNOV 

(Виктор Николаевич 
СТРИГУНОВ) 

Datum narození: 
27.10.1958 

Místo narození: 
Dubovoje, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

První náměstek ředitele Federální služby 
Národní gardy Ruské federace – vrchní 
velitel Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Viktor Strigunov tedy z titulu své funkce 
nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

21.7.2022 

▼M63
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1186. Oleg Anatolyevich 
PLOKHOI 

(Олег Анатольевич 
ПЛОХОЙ) 

Datum narození: 
4.12.1968 

Místo narození: 
Kyjev, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Státní tajemník, náměstek ředitele Federální 
služby Národní gardy Ruské federace – 
vrchní velitel Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Oleg Plochoj tedy z titulu své funkce nese 
odpovědnost za činnosti nebo politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo 
stabilitu či bezpečnost na Ukrajině nebo 
které brání působení mezinárodních organi
zací na Ukrajině, nebo tyto činnosti nebo 
politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1187. Yuri Viktorovich 
YASHIN 

(Юрий Викторович 
ЯШИН) 

Datum narození: 
11.3.1967 

Místo narození: 
Mednogorsk, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Náčelník Generálního štábu vojsk Národní 
gardy Ruské federace, náměstek ředitele 
Federální služby vojsk Národní gardy 
Ruské federace – vrchní velitel vojsk 
Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Jurij Jašin tedy z titulu své funkce nese 
odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

21.7.2022 

▼M63
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1188. Igor Anatolyevich 
ILYASH 

(Игорь Анатольевич 
ИЛЬЯШ) 

Datum narození: 
5.10.1967 

Místo narození: 
Oděsa, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Náměstek ředitele Federální služby Národní 
gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní 
velitel Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Igor Iljaš tedy z titulu své funkce nese 
odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

21.7.2022 

1189. Sergei Anatolyevich 
LEBEDEV 

(Сергей Анатольевич 
ЛЕБЕДЕВ) 

Datum narození: 
10.1.1966 

Místo narození: 
Astrachaň, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Náměstek ředitele Federální služby Národní 
gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní 
velitel Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Sergej Lebeděv tedy z titulu své funkce 
nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

21.7.2022 

▼M63
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1190. Alexey Mikhailovich 
KUZMENKOV 

(Алексей Михайлович 
КУЗЬМЕНКОВ) 

Datum narození: 
10.6.1971 

Místo narození: 
Horlivka, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Náměstek ředitele Federální služby Národní 
gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní 
velitel Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Alexej Kuzmenkov tedy z titulu své funkce 
nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

21.7.2022 

1191. Alexey Stepanovich 
BEZZUBIKOV 

(Алексей Степанович 
БЕЗЗУБИКОВ) 

Datum narození: 
5.7.1965 

Místo narození: 
Moskva, Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Náměstek ředitele Federální služby Národní 
gardy Ruské federace (Rosgvardija) – vrchní 
velitel Národní gardy Ruské federace. 

Jednotky Národní gardy Ruské federace 
(Rosgvardija) byly vyslány do oblastí pod 
kontrolou ruských orgánů, jako jsou 
Cherson, Heničesk, Berďansk a některé 
části Mariupolu, aby potlačily protesty 
místního obyvatelstva. Rovněž se podílely 
na zabíjení, znásilňování a mučení civilních 
obyvatel v ukrajinské obci Buča. Příslušníci 
jednotek Rosgvardija zatýkali proukrajinské 
občany a zavedli správu vykonávanou 
vojenskou policií. 

Alexej Bezzubikov tedy z titulu své funkce 
nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
které narušují nebo ohrožují územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

21.7.2022 

▼M63
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1192. Yevgeniy Vitalievich 
BALYTSKIY 

(v ruštině: Евгений 
Витальевич 
БАЛИЦКИЙ; 

(také znám jako Yevhen 
Vitaliiovych BALYT
SKIY) 

v ukrajinštině: Євген 
Вiталiйович 
БАЛИЦЬКИЙ) 

Datum narození: 
10.12.1969 

Místo narození: Meli
topol, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

Jevgenij Balyckyj spolupracoval s ruskými 
orgány v ukrajinském městě Melitopol. Po 
únosu legitimně zvoleného starosty podpořil 
jmenování Halyny Danilčenkové starostkou 
Melitopolu. 

Dne 9. dubna 2022 byl Jevgenij Balyckyj 
ruskými orgány jmenován do funkce 
tzv. guvernéra Záporožské oblasti Ukrajiny. 
Vyjadřuje se pro připojení Záporožské 
oblasti k Ruské federaci. 

Z titulu své funkce a prostřednictvím své 
činnosti tedy nese odpovědnost za činnosti 
nebo politiky, jež narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, nebo tyto činnosti a politiky 
podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1193. Konstantin Vladimiro
vich IVASHCHENKO 

(v ruštině: Константин 
Владимирович ИВАЩ 
ЕНКО; 

v ukrajinštině: 
Костянтин Володими 
рович IВАЩЕНКО) 

Datum narození: 
3.10.1963 

Místo narození: 
Mariupol, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

Poté, co ruské ozbrojené síly obsadily město 
Mariupol, byl Konstantin Ivaščenko dne 
6. dubna 2022 tzv. „nejvyšším představi
telem Doněcké lidové republiky“ Denisem 
Pušilinem jmenován starostou Mariupolu. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti 
a politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1194. Oleksandr Yuriyovych 
KOBETS 

(v ruštině: Александр 
Юрьевич КОБЕЦ; 

v ukrajinštině: Олекс 
андр Юрiйович 
КОБЕЦЬ) 

Datum narození: 
27.9.1959 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

Od 26. dubna 2022 zastává funkci tzv. 
starosty města Cherson, do níž byl dosazen 
ruskými orgány. 

Z titulu své funkce tak podporuje a prosa
zuje politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

▼M63
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1195. Vladimir Valeryevich 
ROGOV 

(v ruštině: Владимир 
Валерьевич РОГОВ; 

v ukrajinštině: Волод 
имир Валерiйович 
РОГОВ) 

Datum narození: 
1.12.1976 

Místo narození: 
Záporoží, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

Tzv. zástupce hlavní rady vojensko-civilní 
správy Záporožské oblasti. Vystupuje proti 
ukrajinským orgánům a vyjadřuje se ve 
prospěch toho, aby se Záporožská oblast 
stala součástí Ruské federace. Usnadňuje 
rovněž vydávání ruských pasů ve městě 
Melitopol. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti 
a politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1196. Alexander Fedorovich 
SAULENKO 

(v ruštině: Александр 
Федорович 
САУЛЕНКО; 

v ukrajinštině: Олекс 
андр Федорович 
САУЛЕНКО) 

Datum narození: 
9.5.1962 

Místo narození: 
Novopetrivka, Ukra
jina 

Státní příslušnost: 
ukrajinská 

Pohlaví: muž 

Tzv. nejvyšší představitel prozatímní správy 
města Berďansk a Berďanské oblasti. Zasa
zuje se o to, aby kontrola nad městem 
Berďansk a jeho správa přešla z Ukrajiny 
na Ruskou federaci. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti 
a politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1197. Andrei Vladimirovich 
SHEVCHIK 

(v ruštině: Андрей 
Владимирович 
ШЕВЧИК) 

Datum narození: 
17.6.1973 

Místo narození: Žele
znogorsk (dříve 
Krasnojarsk-26), 
Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Tzv. starosta města Enerhodar. Organizačně 
zajišťoval vytvoření „rady pro samosprávu 
města“ Enerhodar dne 27. března 2022, 
která nemá podporu ukrajinských orgánů. 

Z titulu své funkce nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost Ukrajiny, nebo tyto činnosti 
a politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

▼M63
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1198. Oleg KRYUCHKOV 

(Олег КРЮКОВ) 

Pohlaví: muž Oleg Krjuškov je mluvčím ruské okupační 
správy na Krymu a poradcem nejvyššího 
představitele Krymu. Ve svých veřejných 
vyjádřeních potvrdil krádež obilí patřícího 
ukrajinskému státu a ukrajinským země
dělcům na územích okupovaných Ruskem, 
potvrdil rusifikaci ukrajinských škol 
na okupovaných územích a uvedl, že 
Rusko má v úmyslu anektovat okupovaná 
území na jihu Ukrajiny. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti a poli
tiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, 
a podporuje je. 

21.7.2022 

1199. Sergei Borissovich 
KOROLEV 

(Сергей Борисович 
КОРОЛЕВ) 

Datum narození: 
9.11.1952 nebo 
25.7.1952 

Pohlaví: muž 

Sergej Borisovič Korolev je od února 2021 
prvním náměstkem ředitele Ruské zpravo
dajské služby (FSB). Podle dostupných 
informací má úzké vazby na ředitele FSB 
Alexandra Bortnikova a na podnikatele 
Arkadije Rotenberga a Borise Rotenberga. 
Je označován za potenciálního nástupce 
Bortnikova ve funkci ředitele FSB. Je kari
érním úředníkem FSB, pro niž pracuje 
od počátku 21. století, a dříve zastával 
funkci ředitele Ekonomické bezpečnostní 
služby FSB. V 2021 mu Vladimir Putin 
udělil hodnost armádního generála, což je 
typická odměna pro vyšší funkce. Podporuje 
tak ruské činitele s rozhodovací pravomocí 
odpovědné za anexi Krymu nebo za destabi
lizaci východní Ukrajiny a má z vazby 
na tyto činitele prospěch. 

FSB je jednou ze zpravodajských služeb, 
které Vladimiru Putinovi poskytovaly zpra
vodajské informace před zahájením ruské 
agrese vůči Ukrajině dne 24. února 2022. 
Sergej Borisovič Korolev je tedy odpovědný 
za činnosti narušující a ohrožující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

21.7.2022 

▼M63
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1200. Stanislav Sergeyevich 
CHEMEZOV 

(Станислав Сергеевич 
ЧЕМЕЗОВ) 

Datum narození: 
1973 

Místo narození: 
Ruská federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Stanislav Sergejevič Čemezov je synem 
Sergeje Čemezova, člena Nejvyšší rady 
strany Jednotné Rusko a předsedy koncernu 
Rostec, což je největší ruská státem kontro
lovaná obranná a průmyslová korporace. 
Stanislav Čemezov vlastnil offshorovou 
společnost Erlinglow Ltd, která profitovala 
z výstavby celostátní informační superdál
nice – na bázi technologie optického vlákna 
– v hodnotě 550 milionů dolarů, kterou 
zajišťoval koncern Rostec. Kromě toho 
spoluvlastní různé offshorové společnosti 
s dcerou Nikolaje Tokareva Majou Boloto
vovou, mimo jiné společnost Irvin-2, která 
získala zakázky v hodnotě 8 miliard rublů. 
Jako protislužbu povolila rodina Tokarevo
vých rodině Čemezovových snížit rozpočet 
společnosti Transněfť. Stanislav Čemezov 
dále vlastní společnost Nezávislá pojišťovací 
skupina (Independent Insurance Group), 
která spravuje významné pojistné smlouvy 
v oblasti obrany, mimo jiné pro koncern 
Rostec působící v oblasti obrany, jehož 
generálním ředitelem je jeho otec Sergej 
Čemezov. Stanislav Čemezov je tedy 
fyzickou osobou spojenou s osobou zařa
zenou na seznam. 

21.7.2022 

1201. Maiya Nikolaevna 
BOLOTOVA (roz. 
TOKAREVA) 

také známa jako Maiya/ 
Mayya/Maija/Maja 

BOLOTOVA 

(Майя Николаевна 
БОЛОТОВА 
(ТОКАРЕВА) 

Datum narození: 
18.1.1975 

Místo narození: 
Karaganda, Kazach
stán 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Maja Bolotova (roz. Tokareva) je dcerou 
Nikolaje Tokareva, generálního ředitele 
významné ruské ropné a plynárenské 
společnosti Transněfť. Maja Bolotova a její 
bývalý manžel Andrej Bolotov vlastní 
v Moskvě, Lotyšsku a Chorvatsku luxusní 
nemovitosti, jejichž hodnota přesahuje 50 
milionů dolarů a které lze spojit s Nikolajem 
Tokarevem. Maja Bolotova má rovněž 
vazby na společnost Ronin, která spravuje 
penzijní fond společnosti Transněfť. Když 
žádala o kyperské občanství, uvedla jako 
svou adresu adresu společnosti Ronin. 
Maja Bolotova kromě toho získala státní 
zakázky v hodnotě 8 miliard rublů prostřed
nictvím společnosti Irvin-2, kterou spolu
vlastní se Stanislavem Čemezovem, synem 
generálního ředitele společnosti Rostec 
Sergeje Čemezova. Maja Bolotova je tedy 
fyzickou osobou spojenou s osobou 
uvedenou na seznamu, totiž se svým otcem 
Nikolajem Tokarevem a se Stanislavem 
Čemezovem. 

21.7.2022 
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1202. Pavel EZOUBOV 

(Павел ЭЗОУБОВ) 

Datum narození: 
srpen 1975 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Pavel Ezoubov je bratrancem Olega Děri
pasky, vlastníka ruského průmyslového 
konglomerátu Russian Machines, jehož 
součástí je společnost Military Industrial 
Company, která je významným dodavatelem 
zbraní a vojenského vybavení ruským 
ozbrojeným silám. Oleg Děripaska na svého 
bratrance Pavla Ezoubova převedl rozsáhlý 
majetek, mimo jiné několik nemovitostí ve 
Francii prostřednictvím holdingové společ
nosti vlastněné Ezoubovem, hotel v rakou
ském Lechu prostřednictvím ruské holdin
gové společností Gost Hotel Management 
LLC vlastněné Ezoubovem a rovněž 
na Ezoubova převedl správu společnosti 
Terra Limited. Ezoubov dále kontroluje 
společnost Hestia International LLC, která 
vlastní vilu ve Washingtonu DC, spojenou 
s Olegem Děripaskou. Pavel Ezoubov je 
tedy fyzickou osobou spojenou s osobou 
zařazenou na seznam, která nese odpověd
nost za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto 
činnosti nebo politiky podporuje nebo je 
provádí. 

21.7.2022 

1203. Alexander Sergeyevich 
ZALDOSTANOV 

(Александр Сергеевич 
ЗАЛДОСТAНОВ) 

také znám jako 
„Chirurg“ (Хирург) 

Datum narození: 
19.1.1963 

Místo narození: 
Kropyvnytskyi, 
Krym, Ukrajina 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexander Zaldostanov je vedoucím předsta
vitelem a zakladatelem nacionalistického 
motorkářského klubu Noční vlci MC. 
Vzhledem ke své pozici vedoucího předsta
vitele organizace Noční vlci MC je Zaldos
tanov, který má úzké vazby na ruského 
prezidenta Vladmira Putina, známou 
veřejnou postavou a jedním z klíčových 
podporovatelů ruské vlády, který aktivně 
podporuje ruskou státní propagandu tím, že 
veřejně popírá právo Ukrajiny na státní 
suverenitu, vyzývá k „denacifikaci“ 
a k „deukrajinizaci“ této země a prosazuje 
myšlenku, že by Ukrajina měla být inte
grální součástí Ruska. Jakožto vedoucí před
stavitel organizace Noční vlci MC je 
Zaldostanov dále odpovědný za kroky 
a činnosti této skupiny, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Zaldostanov je 
vedoucím představitelem organizace Noční 
vlci MC, která je odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Je tedy fyzickou osobou, která 
nese odpovědnost za činnosti nebo politiky, 
jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, tyto 
činnosti nebo politiky podporuje a provádí 
je. 

21.7.2022 
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1204. Andrey BOBROWSKIY 

(Андрей БОБРО 
ВСКИЙ) 

Datum narození: 
5.1.1982 

Místo narození: 
Minsk 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Andrej Bobrovskij je členem nacionalistic
kého motorkářského klubu Noční vlci MC 
a vedoucím představitelem jeho pobočky 
nazvané „Cesta k vítězství“. V rámci své 
pozice vedoucího představitele pobočky 
„Cesta k vítězství“ Bobrovskij uspořádal 
několik srazů Nočních vlků, které se konaly 
v Berlíně, Polsku a Rusku. Od útoku Ruska 
na Ukrajinu v únoru 2022 mají tyto srazy 
za účel aktivně podporovat válku Ruska 
proti Ukrajině, veřejně popírat právo Ukra
jiny na státní suverenitu, vyzývat k „denaci
fikaci“ této země a prosazovat myšlenku, že 
Ukrajina by měla být integrální součástí 
Ruska. Bobrovskij proto aktivně a veřejně 
podporuje ruskou státní propagandu. Je 
členem organizace Noční vlci MC, která je 
odpovědná za materiální podporu činností, 
jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je tedy 
fyzickou osobou, která nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje a provádí je. 

21.7.2022 

1205. Jozef HAMBÁLEK 

také znám jako Josef 
HAMBÁLEK 

(Йозеф ХАМБАЛЕК) 

Datum narození: 
14.3.1972 

Státní příslušnost: 
slovenská 

Pohlaví: muž 

Jozef Hambálek je předsedou evropské 
odnože nacionalistického motorkářského 
klubu Noční vlci MC, která má sídlo 
na Slovensku. Hambálek, který může mít 
kontakty s ruským prezidentem Vladimirem 
Putinem a dalšími představiteli ruské vlády, 
je veřejně znám tím, že na bývalé vojenské 
základně na Slovensku vybudoval evropské 
ústředí organizace Noční vlci MC, pro něž 
použil vyřazené vojenské vybavení včetně 
tanků. Jeho pokračující aktivity, mezi něž 
údajně patří i to, že v prostorech svých 
nemovitostí provádí výcvik členů organizace 
Noční vlci k aktivnímu boji na Ukrajině 
a aktivně podporuje proruskou propagandu 
v Evropě, mohou být považovány za bezpeč
nostní hrozbu pro Ukrajinu a EU. Jozef 
Hambálek je tedy fyzickou osobou, která 
materiálně nebo finančně podporuje 
činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

21.7.2022 
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1206. Alexei WEITZ 

také znám jako Alexei 
VAYTS 

také znám jako Aleksey 
Yevgenevich VEITZ 

(Алексей ВАЙЦ) 

Datum narození: 
7.10.1965 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexej Weitz je členem a duchovním 
vůdcem nacionalistického motorkářského 
klubu Noční vlci s úzkými osobními 
vazbami na vůdce této organizace Alexan
dera Zaldostanova. Je odpovědný za to, že 
organizaci Noční vlci MC propojil s ruskou 
ortodoxní církví a utváří světonázor vedou
cích představitelů této organizace. Dříve 
působil jako tiskový mluvčí organizace 
Noční vlci MC a plní reprezentativní úkoly, 
které mimo jiné zahrnují přednášky pro 
studenty vysokých škol a proslovy 
na srazech organizace Noční vlci. Je rovněž 
jedním z odborníků v Radě pro mezietnické 
vztahy spadající pod ruského prezidenta, 
která veřejně podpořila válku Ruska proti 
Ukrajině a porušování mezinárodního 
práva a je odpovědná za formulování ofici
álního konceptu „ruského národa“. 
Vzhledem ke svým aktivitám pro organizaci 
Noční vlci MC a pro Radu pro mezietnické 
vztahy je Weitz jednou z klíčových postav 
ruské státní propagandy. Je členem organi
zace Noční vlci MC, která je odpovědná 
za materiální podporu činností, jež narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. Je tedy 
fyzickou osobou, která nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje a provádí je. 

21.7.2022 

1207. Andrey Removich 
BELOUSOV 

také znám jako Andrei 
Removich BELOUSOV 

(Андрей Рэмович 
БЕЛОУСОВ) 

Datum narození: 
17.3.1959 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Andrej Removič Belousov je prvním místo
předsedou vlády Ruské federace a je pova 
žován za dlouholetého člena nejužšího 
okruhu osob okolo Vladimira Putina. Je 
vlivnou postavou ve vládě Ruské federace. 
Belousov provádí hospodářskou politiku 
ruské vlády a je odpovědný za hospodářský 
růst Ruska a stabilizaci ruských trhů. Dne 
25. února 2022 se zúčastnil setkání 
v Kremlu a požádal přítomné oligarchy, 
aby nadále spolupracovali s bankami, na něž 
se vztahují sankce. V březnu 2022 Belousov 
oznámil, že soudy budou na zahraniční 
společnosti, které v Rusku ukončí činnost 
a propustí zaměstnance, nahlížet jako 
na společnosti, jež se dopustily úmyslného 
bankrotu, tedy úkonu, který je podle 
ruského insolvenčního práva spojen se 
správní a případně trestní odpovědností. 
Podporoval anexi Krymu v roce 2014. 

21.7.2022 
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Nese proto odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
nebo tyto činnosti nebo politiky podporuje 
nebo je provádí. 

1208. Yury Yakovlevich 
CHAIKA 

také znám jako Yury 
Yakovlevich CHAYKA; 
Yuri Yakovlevich 
CHAIKA 

(Юрий Яковлевич 
ЧАЙКА) 

Datum narození: 
21.5.1951 

Místo narození: 
Nikolajevsk 
na Amuru, Chaba
rovský kraj, Ruská 
federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Jurij Jakovlevič Čajka je nestálým členem 
Bezpečnostní rady Ruské federace a zplno
mocněným zástupcem prezidenta Ruské 
federace pro Severokavkazský federální 
okruh. Je přímo zapojen do řízení a prová
dění agresivní zahraniční politiky Ruska. 

V dubnu 2022 Jurij Čajka udílel státní 
vyznamenání příslušníkům ozbrojených sil, 
kteří se vyznamenali během tzv. „zvláštní 
operace za účelem denacifikace Ukrajiny“. 
Na setkání s uprchlíky z tzv. Doněcké 
lidové republiky konaném dne 17. března 
2022 v Pjatigorsku obhajoval válku Ruska 
proti Ukrajině a tvrdil, že ukrajinské orgány 
páchají na Ukrajině genocidu. 

Jurij Čajka je již řadu let jedním z nejbliž 
ších spolupracovníků Vladimira Putina 
a poslušným služebníkem vládnoucího 
režimu. Jurij Čajka a jeho rodina mají ze 
své úzké spolupráce s Putinovým režimem 
osobní prospěch. 

Jurij Čajka proto nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti 
nebo politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1209. Alexander Anatolievich 
MAKSIMYSEV 

(Александр Анато 
льевич МАКСИМЦЕВ) 

Datum narození: 
20.8.1963 

Místo narození: 
Tokmak, Kyrgyzská 
SSR, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexandr Anatoljevič Maksimysev je jedním 
z ruských vojenských vůdců a zástupcem 
vrchního velitele Ruských leteckých sil pro 
vojensko-politickou činnost. Ruské letecké 
síly útočí na vojenské i civilní cíle na Ukra
jině. Alexandr Anatoljevič Maksimysev je 
zástupcem vrchního velitele, a nese tak 
odpovědnost za akce této jednotky. Nese 
tedy odpovědnost za činnosti, které narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukra
jině, nebo tyto činnosti podporuje a provádí. 

21.7.2022 
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1210. Maria Alexeyevna 
LVOVA-BELOVA 

(Мария Алексеевна 
ЛЬВОВА-БЕЛОВА) 

Datum narození: 
25.10.1984 

Místo narození: 
Penza, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: žena 

Maria Alexejevna Lvova-Belová je prezi
dentskou komisařkou pro práva dítěte 
a dala podnět ke zjednodušení řízení 
o udělení státního občanství osiřelým 
dětem na Ukrajině. Je jednou z osob, které 
jsou nejvíce zapojeny do nezákonného 
přepravování ukrajinských dětí do Ruska 
a jejich adopce ruskými rodinami. Činnost 
Marie Alexejevny Lvovy-Belové porušuje 
práva ukrajinských dětí a ukrajinské právo 
a správní řád, nese proto odpovědnost 
za činnosti a politiky, které narušují svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu 
a bezpečnost na Ukrajině, nebo tyto činnosti 
a politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 

1211. Yuri Nikolaevich 
GREKHOV 

(Юрий Николаевич 
ГРЕХОВ) 

Datum narození: 
15.10.1962 

Místo narození: 
Gorkij, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Jurij Nikolajevič Grechov je ruským vojen
ským velitelem, generálplukovník a zástupce 
vrchního velitele Ruských leteckých sil. 
Ruské letecké síly útočí na vojenské i civilní 
cíle na Ukrajině. Jako zástupce vrchního 
velitele Ruských leteckých sil velí 
jednotkám protivzdušné a protiraketové 
obrany, nese proto odpovědnost za podporu 
a provádění činností, které narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

1212. Zabit Sabirovich 
KHEIRBEKOV 

(Забит Сабирович 
ХЕИРБЕКОВ) 

Datum narození: 
5.6.1968 

Místo narození: 
Kusarská oblast, 
Ázerbájdžánská SSR, 
bývalý SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Zabit Cheirbekov je generálporučík Ruských 
leteckých sil a zástupce vrchního velitele 
Ruských leteckých sil pro logistiku. Ruské 
letecké síly útočí na vojenské i civilní cíle 
na Ukrajině. Zabit Cheirbekov tedy nese 
odpovědnost za činnosti, které narušují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost na Ukra
jině, a tyto činnosti podporuje a provádí. 

21.7.2022 
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1213. Andrey Anatolyevich 
KOZITSYN 

(Андрей Анатольевич 
КОЗИЦЫН) 

Datum narození: 
9.6.1960 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Andrej Anatoljevič Kozicyn je jedním 
z předních ruských podnikatelů. Spolu
zakladatel a generální ředitel společnosti 
Ural Mining Metallurgical Company 
(UMMC/UGMK), která je jedním 
z nejdůležitějších ruských producentů 
hlavních komodit (vč. mědi, zinku, 
uhlí, zlata a stříbra). Je proto jedním 
z předních podnikatelů působících 
v hospodářských odvětvích, která posky
tují značné zdroje příjmů vládě Ruské 
federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. 

21.7.2022 

1214. Sergey Semyonovich 
SOBYANIN 

(Сергей Семёнович 
СОБЯНИН) 

Datum narození: 
21.6.1958 

Místo narození: 
Njaksimvol, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Sergej Semjonovič Sobjanin je starosta 
Moskvy a má úzké vazby na Vladimira 
Putina. V letech 2005–2008 byl 
vedoucím prezidentské kanceláře 
a v druhé vládě Vladimira Putina 
v letech 2008–2010 vykonával funkci 
místopředsedy vlády Ruska. Je členem 
Bezpečnostní rady. Dne 1. března 2022 
Sobjanin varoval, že bude zabráněno 
veškerým pokusům o pouliční protesty 
v Moskvě a výzvám k nim ze strany 
„provokatérů“. Na politickém mítinku 
„za svět bez nacismu“ dne 
18. března 2022 vyjádřil výslovnou 
podporu „zvláštní vojenské operaci“ 
na Ukrajině. Podporuje tedy nebo 
provádí činnosti nebo politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 
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1215. Aleksey Vladimirovich 
DENISENKO 

(Алексей Владими 
рович ДЕНИСЕНКО) 

Datum narození: 
9.6.1978 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexej Vladimirovič Děnisenko je členem 
zákonodárného shromáždění Čeljabinské 
oblasti, členem předsednictva oblastní poli
tické rady, předsedou Výboru pro politiku 
v oblasti výstavby, bydlení a veřejné služby 
zákonodárného shromáždění a vedoucím 
oddělení pro spolupráci s veřejnými sdruže
ními a práci s mládeží v rámci čeljabinské 
oblastní kanceláře Jednotného Ruska. Dále 
je členem prokremelské vládnoucí strany 
Jednotné Rusko a otevřeně ospravedlňuje, 
obhajuje a podporuje rozhodnutí prezidenta 
Putina uznat Doněckou lidovkou republiku 
a Luhanskou lidovou republiku jako nezá
vislé státy, jakož i zvláštní vojenskou 
operaci, která je podle jeho slov operací 
k prosazování míru. Alexej Děnisenko je 
odpovědný za podněcování nenávisti vůči 
Ukrajině, šíření proruských dezinformací 
a propagandy v souvislosti s probíhající 
válkou, jakož i za snahu získat domácí 
podporu v Rusku pro válku na Ukrajině. 
Jako takový nese odpovědnost za podporu 
činností nebo politik narušujících územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

21.7.2022 

1216. Alexander Nikolaevich 
BELSKIY 

(Александр Нико 
лаевич БЕЛЬСКИЙ) 

Datum narození: 
16.7.1975 

Místo narození: 
Leningrad, bývalý 
SSSR, nyní Ruská 
federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexandr Bělskij je od 29. září 2021 před
sedou zákonodárného shromáždění města 
Petrohradu jako člen prokremelské politické 
strany Jednotné Rusko. Zákonodárné shro
máždění je nejvyšší a jediný zákonodárný 
orgán státní moci v Petrohradě. Toto shro
máždění je zřízeno federálním zákonem, 
jímž se také řídí, a úzce spolupracuje 
s petrohradským gubernátorem. 

Alexandr Bělskij je jakožto předseda záko
nodárného shromáždění jeho nejvýše posta
veným členem. Je tedy významným poli
tikem v rámci Petrohradu i mimo něj. 
V období 2020–2021 působil Bělskij ve 
funkci zástupce petrohradského gubernátora. 
V této funkci byl odpovědný za politiku 
v oblasti mládeže. Alexandr Bělskij i nadále 
pracuje s dětmi a snaží se vštěpovat jim 
prorežimní názory. 

21.7.2022 

▼M63



 

02014R0269 — CS — 21.07.2022 — 039.001 — 329 

Jméno (angl. přepis) Identifikační 
údaje Odůvodnění 

Datum zařa
zení na 
seznam 

Alexandr Bělskij je aktivním uživatelem 
řady účtů na sociálních sítích Telegram 
a VKontakte a zveřejňuje články ve stranic
kých médiích Jednotného Ruska. Opako
vaně využil svých účtů na platformách soci
álních sítí k ospravedlňování války Ruska 
na Ukrajině a k její podpoře a poblahopřál 
Krymu a Sevastopolu k jejich „znovusjed
nocení“ s Ruskem. 

Alexandr Bělskij je odpovědný za podněco
vání nenávisti vůči Ukrajině, šíření proru
ských dezinformací a propagandy v souvi
slosti s probíhající válkou, jakož i za snahu 
získat domácí podporu v Rusku pro válku 
na Ukrajině. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

1217. Alexander Valentinovich 
ISHCHENKO 

( Александр Валент 
инович ИЩЕНКО) 

Datum narození: 
9.3.1970 

Místo narození: 
Rostov na Donu, 
bývalý SSSR, nyní 
Ruská federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Alexandr Iščenko je předsedou zákonodár
ného shromáždění Rostovské oblasti a tajem
níkem rostovské oblastní kanceláře prokre
melské vládní strany Jednotné Rusko (obě 
tyto funkce vykonává od roku 2016). 

Alexandr Iščenko je velice aktivní na úrovni 
mládežnických organizací, například 
Rostovského parlamentu mládeže a oblastní 
politicko-vojenské mládežnické organizace 
„Mladá garda“. Jakožto předseda zákonodár
ného shromáždění je veřejným činitelem 
a často vystupuje v místním i celostátním 
televizním vysílání, ve zprávách a na veřej
ných akcích. 

Ve veřejných rozhovorech a příspěvcích 
na sociálních sítích Alexandr Iščenko 
podporuje rozhodnutí prezidenta Putina 
uznat separatistickou Luhanskou lidovou 
republiku a Doněckou lidovou republiku 
a šíří propagandistické zprávy režimu. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Alexandr Iščenko odpovědný za podněco
vání nenávisti vůči Ukrajině, šíření proru
ských dezinformací a propagandy v souvi
slosti s probíhající válkou, jakož i za snahu 
získat domácí podporu v Rusku pro válku 
na Ukrajině. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 
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1218. Mikhail Vladimirovich 
STRUK 

(Михаил Владими 
рович СТРУК) 

Datum narození: 
26.10.1977 

Místo narození: 
Novyj Rogačik, 
Volgogradská oblast, 
bývalý SSSR, nyní 
Ruská federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Michail Struk je od roku 2017 členem záko
nodárného shromáždění Volgogradské 
oblasti (regionu). Je také členem prokre
melské vládnoucí strany Jednotné Rusko. 

Na svém účtu v rámci platformy sociální 
sítě VKontakte a ve svých prohlášeních 
zveřejněných v místním tisku se z pozice 
poslance zákonodárného shromáždění 
Volgogradské oblasti opakovaně vyjádřil 
ve prospěch invaze Ruska na Ukrajinu 
a označil Ukrajince za nacisty. Michail 
Struk vyjadřuje podporu ruským vojákům, 
kteří válčí na Ukrajině. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu 
a vlivnému postavení v pozici generálního 
ředitele ZAO Volzhskaya Poultry Farm je 
Michail Struk odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
domácí podporu v Rusku pro válku na Ukra
jině. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

1219. Nikolai Nikolaevich 
ZABOLOTNEV 

(Николай Николаевич 
ЗАБОЛОТНЕВ) 

Datum narození: 
30.1.1992 

Místo narození: 
Čujská oblast, severní 
část Kyrgyzské repu
bliky 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Nikolaj Zabolotněv je vedoucím představi
telem oblastního výkonného výboru chanty
mansijské oblastní kanceláře prokremelské 
vládní strany Jednotné Rusko. 

Je také bývalým předsedou oblastní dumy 
mládeže (mládežnického parlamentu), která 
spolupracuje s mládežnickými parlamenty 
samozvané Lidové republiky Luhansk 
a Lidové republiky Doněck. Nikolaj Zabo
lotněv se pravidelně účastní zasedání, fór 
a akcí dumy mládeže chantymansijské 
oblasti. Vystoupil v rámci programu chari
tativního koncertu pořádaného dne 1. dubna 
2022 za účelem finanční sbírky na podporu 
ruských humanitárních operací na Donbase. 

V regionálním televizním vysílání opako
vaně vyjádřil podporu „zvláštní operaci“. 

21.7.2022 
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Nikolaj Zabolotněv je velice aktivní na plat
formách sociálních sítí, které využívá k vyjá
dření podpory prezidentu Putinovi 
a vojenské operaci, ke zdůrazňování skuteč
nosti, že obyvatelé Lidové republiky 
Luhansk a Lidové republiky Doněck stojí 
za Ruskem, k šíření tvrzení o genocidě 
v Donbasu a k prohlášením o tom, že ukra
jinské síly musí být zcela zničeny. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Nikolaj Zabolotněv odpovědný za podněco
vání nenávisti vůči Ukrajině, šíření proru
ských dezinformací a propagandy v souvi
slosti s probíhající válkou, jakož i za snahu 
získat domácí podporu v Rusku pro válku 
na Ukrajině. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

1220. Nikolay Timofeevich 
VELIKDAN 

(Николай Тимофеевич 
ВЕЛИКДАНЬ) 

Datum narození: 6. 3. 
1956 

Místo narození: 
Sovětskoje Runo, 
Ipatovský okres, 
Stavropolský kraj, 
bývalý SSSR, nyní 
Rusko 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Nikolaj Velikdan je předsedou Stavropolské 
oblastní dumy od 30. září 2021. Je členem 
Stavropolské oblastní dumy od 19. září 
2021 a prvním místopředsedou vlády 
Stavropolského kraje. Je členem prokre
melské vládnoucí strany Jednotné Rusko 
a členem předsednictva oblastní politické 
rady této strany. 

Ve svých prohlášeních na ruských regionál
ních zpravodajských webech Bez Formata 
a Stapravda veřejně podpořil a prosazoval 
invazi na Ukrajinu šířením propagandy 
ohledně ruské invaze a šířením zkresleného 
obrazu o situaci na Ukrajině. Podporuje 
účast na „zvláštní operaci“. Jako jeden 
z nejvýše postavených úředníků a předseda 
Stavropolské oblastní dumy má značný vliv. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Nikolaj Velikdan odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
pro válku na Ukrajině domácí podporu 
v Rusku. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 
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1221. Dmitry Vladimirovich 
KHOLIN 

(Дмитрий Владими 
рович ХОЛИН) 

Datum narození: 
25.9.1977 

Místo narození: 
Kujbyšev, bývalý 
SSSR, nyní Ruská 
federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Vladimirovič Cholin je poslancem Provinční 
dumy Samary, v níž zastává funkci před
sedy Výboru pro právní předpisy. V letech 
2020 až 2021 byl nejvyšším představitelem 
výkonného výboru samarské oblastní kance
láře prokremelské vládnoucí strany 
„Jednotné Rusko“. Rovněž je členem 
samarské oblastní kanceláře celoruské 
veřejné organizace „Bojové bratrstvo” (orga
nizace pro veterány). 

Jak prostřednictvím svých kanálů sociálních 
médií, tak prostřednictvím veřejných rozho
vorů a přednášek Vladimirovič Cholin 
otevřeně ospravedlňuje, hájí a podporuje 
ruskou agresi vůči Ukrajině. Otevřeně se 
hlásí k tomu, že je neochvějným podporo
vatelem prezidenta Putina, a tudíž systema
ticky veřejně podněcuje k podpoře ruských 
vojenských operací. 

Vladimirovič Cholin zejména sehrává 
klíčovou úlohu při šíření proruského nara
tivu mezi mládeží a mladými vojenskými 
kadety. Proto je zodpovědný za šíření 
proruské propagandy a dezinformací 
ohledně války na Ukrajině a sehrává aktivní 
roli při mobilizaci domácí podpory ruské 
vojenské kampani. Na základě této činnosti 
nese Vladimirovič Cholin odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

1222. Sergey Evgenievich 
TSIVILEV 

(Сергей Евгеньевич 
ЦИВИЛЕВ) 

Datum narození: 
21. 9. 1961 

Místo narození: 
Ždanov (Mariupol), 
bývalý SSSR (nyní 
Ukrajina) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Sergej Civilev je gubernátorem Kemerovské 
oblasti a dobře známou veřejnou osobou. 

Svým veřejným vystupováním Sergej 
Civilev otevřeně ospravedlňuje, hájí 
a podporuje ruskou agresi vůči Ukrajině. 
Otevřeně se hlásí k tomu, že je neoch
vějným podporovatelem prezidenta Putina, 
a tudíž systematicky veřejně podněcuje 
k podpoře ruských vojenských operací. 

21.7.2022 
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S ohledem na jeho politický vliv je proto je 
zodpovědný za šíření proruské propagandy 
a dezinformací ohledně války na Ukrajině 
a sehrává aktivní roli při mobilizaci domácí 
podpory ruské vojenské kampani. Sergej 
Civilev otevřeně podpořil rozhodnutí 
ruského prezidenta uznat nezávislost tzv. 
Luhanské republiky a Doněcké republiky. 
Na základě této činnosti nese Sergej Civilev 
odpovědnost za podporu činností nebo 
politik narušujících územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

1223. Roman Alexandrovich 
GOVOR 

(Роман Александрович 
ГOBOP) 

Datum narození: 
22. 11. 1982 

Místo narození: 
Novokuzněck, Keme
rovská oblast, bývalý 
SSSR, nyní Ruská 
federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Roman Govor je členem zákonodárného 
shromáždění Kemerovské oblasti – Kuzbas. 
Je členem prokremelské vládnoucí strany 
Jednotné Rusko. 

V prohlášeních na Rutube a na svém účtu 
na platformě VKontakte Roman Govor 
veřejně podporuje rozhodnutí provést invazi 
na Ukrajinu. Rovněž aktivně podporuje 
propagandu režimu. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Roman Govor odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
pro válku na Ukrajině domácí podporu 
v Rusku. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

1224. Roman Sergeevich 
CHUIKO 

(Роман Сергеевич 
ЧУЙКО) 

Datum narození: 
12. 5. 1983 

Místo narození: 
Blagověščensk, 
bývalý SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Roman Čujko je nejvyšším představitelem 
oblastního výboru celoruské Lidové fronty 
a členem oblastního zákonodárného shro
máždění v Tuymenské oblasti. Roman 
Čujko je členem prokremelské vládnoucí 
strany Jednotné Rusko. 

Jakožto nejvyšší představitel oblastního 
výkonného výboru ve své oblasti Roman 
Čujko na platformách sociálních médií, 
na regionálních televizních stanicích 
a na internetových stránkách informačních 
agentur opakovaně vyjadřuje podporu 
ruské invazi na Ukrajinu, šíří propagandis
tické zprávy a označuje ukrajinské orgány 
za nacistické. 

21.7.2022 
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Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Roman Čujko odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
pro válku na Ukrajině domácí podporu 
v Rusku. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

1225. Viktor Vladimirovich 
BABENKO 

(Виктор Владимирович 
БАБЕНКО) 

Datum narození: 
14.10.1968 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Viktor Babenko je předsedou Sverdlovské 
oblastní rady podporovatelů strany 
"Jednotné Rusko". Je také členem zákono
dárného shromáždění Sverdlovské oblasti 
a zástupcem tajemníka sverdlovské oblastní 
kanceláře strany Jednotné Rusko. Viktor 
Babenko je ve Sverdlovské oblasti klíčovým 
regionálním politikem prokremelské vlád
noucí strany Jednotné Rusko. 

Od začátku ruské invaze v únoru 
2022 Viktor Babenko aktivně vyjadřuje 
podporu této operaci na sociálních sítích, 
v psaných rozhovorech a v projevech 
na místních akcích. Vybízí obyvatele Sverd
lovské oblasti, aby podporovali ruskou 
„zvláštní operaci proti nacionalismu 
a fašismu“. 

Na většině fotografií je zachycen v tričku 
s písmenem „Z“, symbolem ruské invaze. 
Viktor Babenko též při různých příležitos
tech šířil propagandu a nepravdivé výroky 
o událostech dotčené vojenské operace. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Viktor Babenko odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
domácí podporu v Rusku pro válku na Ukra
jině. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

1226. Yury Alexandrovich 
BURLACHKO 

(Юрий Александрович 
БУРЛАЧКО) 

Datum narození: 
8.6.1961 

Místo narození: 
Omsk, bývalý SSSR, 
nyní Ruská federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Jurij Burlačko je od roku 2017 předsedou 
zákonodárného shromáždění Krasnodar
ského kraje a je nejvýše postaveným 
poslancem zákonodárného shromáždění 
Krasnodarského kraje. Jurij Burlačko je 
členem prokremelské vládnoucí strany 
Jednotné Rusko. 

21.7.2022 
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Jurij Burlačko v řadě rozhovorů šířil propa
gandu Kremlu ohledně Ukrajiny a vyjádřil 
podporu invazi Ruska na Ukrajině. Uvedl, 
že plně podporuje prezidenta v jeho snaze 
„očistit současnou Ukrajinu od nacismu“. 
Jurij Burlačko o sobě tvrdí, že sehrál aktivní 
roli ve volebních procesech na Krymu 
v roce 2014. Obdržel řadu medailí a ocenění, 
jako například „Ocenění prezidenta Ruské 
federace“ (v letech 2004, 2014 a 2017), 
medaili „Za navrácení Krymu“ (2014) 
a medaili řádu „Za zásluhy vlasti“. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Jurij Burlačko odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
domácí podporu v Rusku pro válku na Ukra
jině. 

Jako takový nese odpovědnost za podporu 
činností nebo politik narušujících územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. Má prospěch z vazeb na ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědných 
za anexi Krymu a na vládu Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a destabilizaci 
Ukrajiny. 

1227. Yury Zimelevich 
KAMALTYNOV 

(Юрий Зимелевич 
КАМАЛТЫНОВ) 

Datum narození: 
11.3.1957 

Místo narození: 
Kazaň, Republika 
Tatarstán, bývalý 
SSSR, nyní Ruská 
federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Jurij Kamaltynov je místopředsedou Státní 
rady Republiky Tatarstán. Dříve vykonával 
funkci místopředsedy vlády Republiky 
Tatarstán a zplnomocněného zástupce prezi
denta Republiky Tatarstán ve Státní radě 
Republiky Tatarstán. Jurij Kamaltynov je 
členem prokremelské vládnoucí strany 
Jednotné Rusko. 

V prohlášeních na lokálních a regionálních 
mediálních platformách Jurij Kamaltynov 
veřejně podporoval a prosazoval rozhodnutí 
provést invazi na Ukrajinu. 

Vzhledem ke svému politickému vlivu je 
Jurij Kamaltynov odpovědný za podněcování 
nenávisti vůči Ukrajině, šíření proruských 
dezinformací a propagandy v souvislosti 
s probíhající válkou, jakož i za snahu získat 
domácí podporu v Rusku pro válku na Ukra
jině. Jako takový nese odpovědnost 
za podporu činností nebo politik narušují
cích územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

▼M63
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1228. Sergey Vitalyevich 
BEZRUKOV 

(Сергей Витальевич 
БЕЗРУКОВ) 

Datum narození: 
18.10.1973 

Místo narození: 
Moskva 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Sergej Bezrukov je ruský herec a politik. Na 
veřejnosti je jednou z tváří strany "Jednotné 
Rusko" a předsedou projektu této strany 
„Kultura mé domoviny“. Šířil ruskou propa
gandu na podporu útočné války Ruska vůči 
Ukrajině. Podpořil invazi Ruska na Ukrajině 
během představení určených ruským 
vojákům, kteří byli zapojeni do této války, 
a dětem ze separatistických tzv. „lidových 
republik“ v Donbasu. Dále veřejně vyjádřil 
podporu protiprávní anexi Krymu a Sevasto
polu Ruskou federací. 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

1229. Vladimir Lvovich 
MASHKOV 

(Владимир Львович 
МАШКОВ) 

Datum narození: 
27.11.1963 

Místo narození: Tula, 
Ruská federace 

Státní příslušnost: 
ruská 

Pohlaví: muž 

Vladimir Maškov je ruský herec, režisér 
a scénárista, který aktivně podporoval 
útočnou válku Ruska vůči Ukrajině. Ofici
álně schvaloval kandidaturu prezidenta 
Vladimíra Putina na znovuzvolení v roce 
2018 a působil jako jeho zmocněnce pro 
volby. Byl jmenován členem prezidentské 
rady pro kulturu a umění. Podpořil rovněž 
protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu 
i uznání tzv. separatistických lidových repu
blik v Donbasu Ruskou federací. 

Vystoupil během propagandistického shro
máždění na podporu protiprávní anexe 
Krymu a války proti Ukrajině, které se 
konalo 18. března 2022 na stadionu Lužniki 
v Moskvě. Kromě toho umístil na průčelí 
divadla Olega Tabakova v Moskvě vojenský 
symbol „Z“, který používá ruská propa
ganda na podporu invaze Ruska na Ukra
jině. 

Nese tedy odpovědnost za aktivní podporu 
nebo provádění činností nebo politik, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině. 

21.7.2022 

▼M63
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▼M54 

1. Státní jednotný podnik 
„Republiky Krym“ 
„Chernomorneftegaz“ 

(dříve znám jako PJSC 
„Chernomorneftegaz“) 

Prospekt Kirova 52, 
Simferopol, Krym, 
Ukrajina 295000 

пр. Кирова 52, г. 
Симферополь, 
Крым, Украина 
295000 

Telefonní číslo: 

+7 (3652) 66-70-00 

+7 (3652) 66-78-00 

http://gas.crimea.ru/ 

office@ 
chernomorneftegaz.ru 

Registrační číslo: 
1149102099717 

Dne 17. března 2014 přijal „Krymský parla
ment“ usnesení vyhlašující vyvlastnění 
majetku patřící podniku Černomorněftěgaz 
jménem „Krymské republiky“. Krymské 
„orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfi
skovaly. Přeregistrován dne 29. listo
padu 2014 jako státní jednotný podnik 
„Republiky Krym“ „Černomorněftěgaz“ 
(Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым „Черноморнефтегаз“). 
Zřizovatel: Ministerstvo paliv a energetiky 
„Republiky Krym“ (Министерство топлива 
и энергетики Республики Крым). 

12.5.2014 

▼M25 
_____ 

▼M39 

3. Tzv. Luhanská lidová 
republika 

„Луганская народная 
республика“ (ЛНР) 

„Luganskaya narodnaya 
respublika“ (LNR) 

Oficiální informace: 

https://glava-lnr.info/ 

https://sovminlnr.ru/ 

https://nslnr.su/ 

Tzv. Luhanská lidová republika byla vyhlá 
šena 27. dubna 2014. Je odpovědná za 
uspořádání nezákonného „refe
renda“11. května 2014. Dne 12. května 
2014 byla vyhlášena nezávislost. Dne 
22. května 2014 vytvořily tzv. Doněcká 
lidová republika a tzv. Luhanská lidová 
republika tzv. Federální stát Nové Rusko. 
Tyto kroky představují porušení ukrajin
ského ústavního práva, a tudíž i mezinárod
ního práva, čímž narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

Rovněž je zapojena do náboru osob do 
separatistické „Armády jihovýchodu“ 
a dalších nezákonných ozbrojených separa
tistických skupin, čímž narušuje stabilitu 
nebo bezpečnost Ukrajiny. 

25.7.2014 

4. Tzv. „Doněcká lidová 
republika“ 

„Донецкая народная 
республика“ (ДНР) 

„Donetskaya narodnaya 
respublika“ (DNR) 

Oficiální informace: 

https://dnronline.su/ 

https://pravdnr.ru/ 

https://dnrsovet.su/ 

https://denis-pushilin. 
ru/ 

Tzv. „Doněcká lidová republika“ byla 
vyhlášena 7. dubna 2014. 

Je odpovědná za uspořádání nezákonného 
referenda 11. května 2014. Dne 12. května 
2014 byla vyhlášena nezávislost. 

25.7.2014 

▼M4
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Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. 
„Doněcká lidová republika“ a tzv. 
„Luhanská lidová republika“ dohodu 
o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové 
Rusko“. 

Tyto kroky představují porušení ukrajin
ského ústavního práva, a tudíž i mezinárod
ního práva, čímž narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

Rovněž je zapojena do náboru osob do 
nezákonných ozbrojených separatistických 
skupin, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpeč
nost Ukrajiny. 

▼M41 

5. Tzv. „Federální stát 
Nové Rusko“ 

„Федеративное госу 
дарство Новороссия“ 

„Federativnoye Gosudar
stvo Novorossiya“ 

Mediální zdroje: 

http://novopressa.ru/ 

http://novorossia-tv. 
ru/ 

http://novorossiia.ru/ 

https://vk.com/ 
novorossiatv 

Dne 24. května 2014 podepsaly tzv. 
„Doněcká lidová republika“ a tzv. 
„Luhanská lidová republika“ dohodu 
o vytvoření tzv. „Federálního státu Nové 
Rusko“, který nebyl uznán. 

Tento akt je v rozporu s ukrajinským 
ústavním právem, a tudíž i mezinárodním 
právem, a ohrožuje tak územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

25.7.2014 

▼M38 

6. International Union of 
Public Associations 
„Great Don Army“ 
(Mezinárodní svaz veřej
ných sdružení „Velká 
donská armáda“) 

Международный Союз 
Общественных Объед 
инений „Всевеликое 
Войско Донское“ 

Oficiální informace: 

http://xn–80aaaajfjsz 
d7a3b0e.xn–p1ai/ 

http://казакнацгвард. 
рф/ 

Telefonní číslo: 

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

Sociální média: 
Cossack National 
Guard (Kozácká 
národní garda) http:// 
vk.com/kazak_nac_ 
guard 

Adresa: 346465 
Ruská federace, 
Rostovská oblast, 
October District, St 
Zaplavskaya, S. 
Shosseynaya 1 

Druhá adresa: Voros
hilovskiy prospekt 
12/85-87/13, Rostov 
na Donu, Ruská 
federace 

Registrace byla 
v roce 2017 zrušena. 

„Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou 
národní gardu“, odpovědnou za boj proti 
ukrajinským vládním silám na východní 
Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohro 
žuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny. 

Má vazby na Nikolaye Kozitsyna, jenž je 
velitelem kozáckých sil a je odpovědný za 
velení separatistům na východě Ukrajiny 
bojujícím proti ukrajinským vládním silám. 

25.7.2014 

▼M39
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▼M42 

7. Ruské společenství 
„Sobol“ 

Русская община 
„Собол“ 

Sociální média: 

http://vk.com/ 
sobolipress 

http://www. 
русскоедвижение. 
рф/ 

Telefonní číslo: 

(0652) 60-23-93 

E-mail: 
SoboliPress@ 
gmail.com 

Adresa: Ukrajina, 
Krym, Simferopol, ul. 
Kiev, 4 (u autobuso
vého nádraží 
„Central“). 

Radikální polovojenská organizace, odpo
vědná za otevřenou podporu použití síly 
k ukončení ukrajinské kontroly nad 
Krymem, čímž narušuje územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

Odpovědná za výcvik separatistů pro boj 
proti ukrajinským vládním silám na východě 
Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo 
bezpečnost Ukrajiny. 

25.7.2014 

▼M38 

8. Tzv. „Lugansk Guard“ 
(„Luhanská garda“) 

„Луганская гвардия“ 

Sociální média a další 
informace: 

https://vk.com/ 
luguard 

http://vk.com/ 
club68692201 

https://vk.com/ 
luguardnews 

Milice domobrany v Luhansku, odpovědné 
za výcvik separatistů pro boj proti ukrajin
ským vládním silám na východě Ukrajiny, 
čímž ohrožují stabilitu nebo bezpečnost 
Ukrajiny. 

Mají vazby na Germana PROKOPIVA, 
aktivního vůdce odpovědného za účast na 
obsazení budovy oblastní kanceláře Ukra
jinské bezpečnostní služby v Luhansku; 
z obsazené budovy pořídil videozáznam 
určený prezidentu Putinovi a Rusku. 

25.7.2014 

▼M36 

9. Tzv. 

Army of the Southeast 
(„Armáda jihovýchodu“) 

„Армии Юго-Востока“ 

Sociální média: 

https://vk.com/sigma_ 
orel) 

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, 
považovaná za jednu z nejdůležitějších na 
východní Ukrajině. 

Odpovědná za obsazení budovy Bezpeč
nostní služby v Luhanské oblasti. Důstojník 
ve výslužbě. 

Má vazby na Valeriye BOLOTOVA, jenž 
byl uveden na seznamu jako jeden 
z vůdců skupiny. 

Má vazby na Vasyla NIKITINA, odpověd
ného za separatistické „vládní“ činnosti tzv. 
vlády Luhanské lidové republiky. 

25.7.2014 

▼B
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10. Tzv. 

Donbas People's Militia 
(„Donbaské lidové 
milice“) 

(„Нарoдное oпoлчéние 
Дoнбáсса“) 

Sociální média: 

http://vk.com/ 
polkdonbassa) 

+ 38-099-445-63-78; 

+ 38-063-688-60-01; 

+ 38-067-145-14-99; 

+ 38-094-912-96-60; 

+ 38-062-213-26-60; 

E-mail: 
voenkom.dnr@ 
mail.ru 

vknovoros@ 
yandex.ru 

mobilisation@ 
novorossia.co 

polkdonbassa@ 
mail.ru 

Telefon pro dobro
volníky v Rusku: 

+ 7 499 709-89-06 

nebo e-mail: 
novoross24@mail.ru 

Adresa: Doněck 
Prospekt Zasyadko 13 

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina 
odpovědná za boj proti ukrajinským 
vládním silám na východě Ukrajiny, čímž 
ohrožuje stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. 
Militantní skupina začátkem dubna roku 
2014 mj. ovládla několik vládních budov 
na východní Ukrajině, čímž narušila územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. Má vazby na Pavla Gubareva, který je 
odpovědný za převzetí regionální vládní 
budovy v Doněcku proruskými silami 
a který se prohlásil za „lidového guberná
tora“. 

25.7.2014 

▼M42 

11. „Vostok Brigade“ 
(Brigáda „Vostok“) 

„Бригада Восток“ 

(také známa jako Prapor 
„Vostok“; „Батальон 
Восток“) 

Sociální média: 

http://vk.com/ 
patriotic_forces_of_ 
donbas 

http://patriot-donetsk. 
ru/ 

info.patriot. 
donbassa@ 
gmail.com 

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, 
považovaná za jednu z nejdůležitějších na 
východní Ukrajině. Odpovědná za boj proti 
ukrajinským vládním silám na východní 
Ukrajině, čímž ohrožuje stabilitu nebo 
bezpečnost Ukrajiny. 

Aktivně se účastnila vojenských operací, 
které vyústily v obsazení letiště v Doněcku. 

Je součástí „1. armádního sboru“ ozbroje
ných sil tzv. Doněcké lidové republiky. 

25.7.2014 

▼M25 
_____ 

▼M36
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▼M39 

13. Státní jednotný podnik 
města Sevastopolu 
„Sevastopol seaport“ 

ГУП ГС „Севастополь 
ский морской порт“ 

(dříve znám jako státní 
podnik „Sevastopol 
commercial seaport“) 

Государственное 
предприятие „Севасто 
польский морской 
торговьй порт“ 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Sevastopolski 
morskoy torgovy port“) 

Nakhimov Square 5, 
Sevastopol, 299011 

(пл. Нахимова, 5, г. 
Севастополь, 
299011) 

Registrační číslo: 
1149204004707 

https://www.sevmp. 
ru/ 

gupsmp@mail.ru 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský 
parlament“ přijal dne 17. března.2014 usne
sení č. 1757-6/14 „o znárodnění některých 
společností patřících ukrajinským minister
stvům infrastruktury či zemědělství“, jež 
prohlašuje, že majetek státního podniku 
„Sevastopolský námořní obchodní přístav“ 
je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. 
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky 
zkonfiskovaly. Z hlediska objemu obchodu 
se jedná o největší obchodní přístav na 
Krymu. Dne 6. června 2014 byl přeregi
strován jako státní jednotný podnik města 
Sevastopolu „Sevastopolský námořní 
přístav“ (Государственное унитарное 
предприятие города Севастополя „Севас 
топольский морской порт“). Zřizovatel: 
vláda Sevastopolu (Правительство Севас 
тополя). 

25.7.2014 

▼M25 
_____ 

▼M41 

15. Státní jednotný podnik 
„Republiky Krym“ 
„Universal-Avia“ 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
„Универсал-Авиа“ 

(dříve znám jako státní 
podnik Universal -Avia 

Государственное 
предприятие 
„Универсал-Авиа“ 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye „Universal- 
Avia“) 

Aeroflotskaya Street 
5, 295021, Simfe
ropol 

ул. Аэрофлотская, 
дом 5, 295021, г. 
Симферополь 

Tel.: +7 (3652) 502- 
300; +7 (918) 699- 
1020 

unavia_2014@mail.ru 

https://universal-avia. 
ru/ 

Registrační číslo: 
1159102026742 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 
24. března.2014 rozhodnutí č. 1794-6/14 
„o státním podniku ‚Universal-Avia‘“ (О 
Государственном предприятии 
„Универсал-Авиа“), v němž je vyhlášeno, 
že majetek státního podniku „Universal- 
Avia“ je jménem „Republiky Krym“ 
vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento 
podnik fakticky zkonfiskovaly. Přeregi
strován dne 15. ledna 2015 jako státní 
jednotný podnik „Republiky Krym“ 
„Universal-Avia“ (Государственное унита 
рное предприятие Республики Крым 
„Универсал-Авиа“). Zřizovatel: Minister
stvo dopravy „Republiky Krym“ 
(Министерство транспорта Республики 
Крым). 

25.7.2014 

▼B
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16. Federální státní rozpoč
tová organizace „Sana
torium ‚Nizhnyaya 
Oreanda‘“ při Úřadu 
prezidenta Ruské fede
race (dříve známa jako 
rekreační středisko 
„Nizhnyaya Oreanda“ 
Санаторий „Нижняя 
Ореанда“) 

Resort „Nižňaja 
Oreanda“, 298658, 
Jalta, Oreanda, 
budova 12, Ukrajina 

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 

Registrační číslo: 
1149102054221 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 
21. března 2014 rozhodnutí č. 17676/14 
„o otázkách týkajících se zřízení Sdružení 
sanatorií a rekreačních středisek“, v němž 
se prohlašuje, že majetek rekreačního stře
diska „Nižňaja Oreanda“ je jménem „Repu
bliky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ 
tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. 

Přeregistrována dne 9. října 2014 jako fede
rální státní rozpočtová organizace „Sanato
rium Nižňaja Oreanda“ při Úřadu prezidenta 
Ruské federace (Федеральное государс 
твенное бюджетное учреждение „Сана 
торий ‚Нижняя Ореанда‘ Управления 
делами президента Российской феде 
рации“). Zřizovatel: Úřad prezidenta Ruské 
federace (Управления делами Президента 
Российской федерации). 

25.7.2014 

▼M39 

17. Podnik „Republiky 
Krym“ „Azov distillery 
plant“ 

Крымское республик 
анское предприятие 
„Азовский ликёро- 
водочннй завод“ 

„Azovsky likerovo
dochny zavod“ 

ul. Železnodorožnaja 
40, 296178 Azov
skoje, Džankojský 
rajón, Ukrajina 

ул. Железнодо 
рожная, 40, 296178 
пгт. Азовское, 
Джанкойский район, 
Украина 

kód: 01271681 

Konkurzní řízení bylo 
uzavřeno. 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 
9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 „o 
změně usnesení Státní rady ‚Republiky 
Krym‘“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 
2014 „o znárodnění majetku podniků, insti
tucí a organizací zemědělsko-průmyslového 
komplexu nacházejících se na území ‚Repu
bliky Krym‘“, jež prohlašuje, že majetek 
subjektu „Azovskyj likerovodočnyj zavod‘“ 
je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. 
Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky 
zkonfiskovaly. 

25.7.2014 

▼M42 

18. Akciová společnost 
„Production-Agrarian 
Union „Massandra““ 

Aкционерное общество 
„Производственно- 
аграрное объединение 
„Массандра““ 

(dříve známá jako Státní 
jednotný podnik „Repu
bliky Krym“ „Produc
tion-Agrarian Union 
„Massandra““ 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
„Производственно 
аграрное объединение 
„Массандра““) 

298650, Krym, Jalta, 
Massandra, ul. Vino
děla Jegorova 9. 

298650, Крым, г. 
Ялта, пгт. Масс 
андра, ул. Винодела 
Егорова, д. 9 

Internetová stránka: 
http://massandra.su 

+7 978 936 75 04 

+7 3654 23 31 96 

+7 3654 26 16 83 

Registrační číslo: 
1209100012648 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 
9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 
„o změně usnesení Státní rady „Republiky 
Krym““ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014 
„o znárodnění majetku podniků, institucí 
a organizací zemědělsko-průmyslového 
komplexu nacházejících se na území „Repu
bliky Krym““, v němž se prohlašuje, že 
majetek státního koncernu „National Associ
ation of producers „Massandra“ “ je jménem 
„Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské 
„orgány“ tak tento podnik fakticky 
zkonfiskovaly. 

25.7.2014 

▼M41
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Federální státní rozpoč
tová organizace 
„Production-Agrarian 
Union „Massandra“ “ při 
Úřadu prezidenta Ruské 
federace 

Федеральное государс 
твенное унитарное 
предприятие „Произв 
одственно-аграрное 
объединение „Масс 
андра“ Управления 
делами Президента 
Российской Феде 
рации“ 

státní koncern „National 
Association of producers 
„Massandra“ (Národní 
sdružení producentů 
„Massandra“)“ 

Национальное произв 
одственно аграрное 
объединение „Масс 
андра“ 

(Nacionalnoye proizvod
stvenno agrarnoye obye
dinenye „Massandra“) 

Dne 1. srpna 2014 byl přeregistrován jako 
federální státní rozpočtová organizace 
„Proizvodstvenno-agrarnoje objedinenije 
„Massandra“ “ při Úřadu prezidenta Ruské 
federace (Федеральное государственное 
унитарное предприятие ‘Производств 
енно-аграрное объединение „Массандра“ 
Управления делами Президента Росс 
ийской Федерации). Zřizovatel: Úřad prezi
denta Ruské federace (Управления делами 
Президента Российской федерации). 

Dne 1. dubna 2019 přeregistrován jako 
státní jednotný podnik „Republiky Krym“ 
„Production-Agrarian Union „Massandra“ “. 
Dne 1. října 2020 přeregistrován jako 
akciová společnost „Production-Agrarian 
Union „Massandra“ “. 

▼M54 

19. Federální státní rozpoč
tový ústav pro vědu 
a výzkum „All-Russian 
national scientific rese
arch institute for wine 
growing and wine 
making ‚Magarach‘ 
(Všeruský národní 
vědeckovýzkumný ústav 
vinohradnictví a vinařství 
‚Magarač‘) Ruské 
akademie věd“ 

Федеральное государс 
твенное бюджетное 
учреждение науки 
„Всероссийский нацио 
нальный научно-иссл 
едовательский 
институт виногр 
адарства и виноделия 
‚Магарач‘ РАН“ 

298600, ul. Kirova 31 
Jalta, Krym, Ukrajina 

298600, ул. Кирова, 
31, г. Ялта, Крым, 
Украина 

priemnaya@maga
rach-institut.ru 

www. 
magarach-institut.ru 

+7 (3654) 32-05-91 

Registrační číslo: 
1159102130857 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 
9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 
„o změně usnesení státní rady ‚Republiky 
Krym‘ “ č. 1836-6/14 ze dne 
26. března 2014 „o znárodnění majetku 
podniků, institucí a organizací zemědělsko- 
průmyslového komplexu nacházejících se na 
území ‚Republiky Krym‘ “, jež prohlašuje, 
že majetek státního podniku „Gosudar
stvennnoje predprijatije ‚Agrofirma 
Magarač‘ nacionalnogo instituta vinograda 
i vina ‚Magarač‘ “ je jménem „Republiky 
Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak 
tento podnik fakticky zkonfiskovaly. 

Přeregistrován dne 15. ledna 2015 jako 
státní rozpočtové zařízení „Republiky 
Krym“ „Národní vědeckovýzkumný ústav 
vinohradnictví a vinařství ‚Magarač‘“ 

(Государственное бюджетное учреждение 
„Республики Крым“ „Национальный 
научно-исследовательский институт 
винограда и вина ‚Магарач‘ “). Zřizovatel: 
Ministerstvo zemědělství „Republiky Krym“ 
(Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым). 

25.7.2014 

▼M42
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(Dříve znám jako státní 
jednotný podnik „Repu
bliky Krym“ „National 
Institute of Wine 
‚Magarach‘“ 

Dříve znám jako: „State 
enterprise ‚Magarach‘ of 
the national institute of 
wine“ („Státní podnik 
Agrofirma ‚Magarač‘ 
Národního ústavu ústav 
vinohradnictví a vinařství 
‚Magarač‘ “) 

Государственное 
предприятие Агро 
фирма „Магарач“ 
Национального инсти 
тута винограда и вина 
„Магарач“ 

Gosudarstvenoye pred
priyatiye Agrofirma 
„Magarach“ nacional
nogo instituta vinograda 
i vina „Magarach“) 

Dne 9. února 2015 bylo státní rozpočtové 
zařízení „Republiky Krym“ Národní vědec
kovýzkumný ústav vinohradnictví a vinařství 
„Magarač“ přeměněno na federální rozpoč
tové vědecké zařízení „Všeruský národní 
vědeckovýzkumný ústav vinohradnictví 
a vinařství ‚Magarač‘ “ Ruské akademie 
věd. 

20. Akciová společnost 
„ ‚Novy Svet‘, výrobce 
šumivých vín“ 

Aкционерное общество 
„Завод шампанских 
вин ‚Новый Свет‘“ 

Dříve znám jako státní 
jednotný podnik „Repu
bliky Krym“ „ ‚Novy 
Svet‘, výrobce šumivých 
vín“ 

298032, Krym, 
Sudak, Novyj Svet, 
ul. Šaljapina 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/ 

Registrační číslo: 
1179102021460 

Vlastnictví subjektu bylo převedeno 
v rozporu s ukrajinským právem. „Předsed
nictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 
9. dubna 2014 rozhodnutí č. 1991-6/14 
„o změně usnesení státní rady Republiky 
Krym č. 1836-6/14“ ze dne 26. března 2014 
„o znárodnění majetku podniků, institucí 
a organizací zemědělsko-průmyslového 
komplexu nacházejících se na území Repu
bliky Krym“, jež prohlašuje, že majetek stát
ního podniku „Zavod šampanskich vin 
‚Novyj Svet‘ “ je jménem „Republiky 
Krym“ vyvlastněn. 

25.7.2014 

Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
„Завод шампанских 
вин ‚Новый Свет‘“ 

Gosudarstvennoye unitar
noye predpriyatiye 
Respubliki Krym „Zavod 
shampanskykh vin ‚Novy 
Svet‘ “ (a dříve znám jako 
„Státní podnik ‚Novy 
Svet‘, výrobce šumivých 
vín“ – „Gosudarstvenoye 
predpriyatiye Zavod 
shampanskykh vin ‚Novy 
Svet‘ “) 

Государственное 
предприятие Завод 
шампанских вин 
„Новый свет“ (Gosudar
stvenoye predpriyatiye 
Zavod shampanskykh vin 
„Novy Svet“) 

Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky 
zkonfiskovaly. Přeregistrován dne 
4. ledna 2015 jako státní jednotný podnik 
„Republiky Krym“ „ ‚Novyj Svet‘, výrobce 
šumivých vín“ (Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым „Завод 
шампанских вин ‚Новый Свет‘ “). Zřizo
vatel: Ministerstvo zemědělství „Republiky 
Krym“ (Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым). 

Po reorganizaci byl 29. srpna 2017 nově regis
trován jako akciová společnost „ ‚Novyj Svet‘, 
výrobce šumivých vín“ (Aкционерное 
общество „Завод шампанских вин ‚Новый 
Свет‘ “). Zřizovatel: Ministerstvo pro regulaci 
pozemkových a vlastnických vztahů „Repu
bliky Krym“ (Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Крым). 

▼M54
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21. AKCIOVÁ SPOLEČ
NOST ALMAZ-ANTEY 
AIR AND SPACE 
DEFENCE CORPORA
TION (SPOLEČNOST 
PRO LETECKOU 
A KOSMICKOU 
OBRANU) 
Акционерное общество 
„Концерн воздушно- 
космической обороны 
‚Алмаз — Антей‘“ 
(také známa jako 
CONCERN 
ALMAZ-ANTEY; 
ALMAZ-ANTEY 
CORP; také známa jako 
ALMAZ-ANTEY 
DEFENSE CORPORA
TION; také známa jako 
ALMAZ-ANTEY JSC; 
Концерн ВКО „Алмаз 
— Антей“;) 

41 ul. Verejskaja, 
Moskva 121471, 
Ruská federace. 
Internetová stránka: 
www.almaz-antey.ru 
E-mail: 
antey@ 
almaz-antey.ru 
Registrační číslo: 
1027739001993 

Almaz-Antěj je společnost vlastněná ruským 
státem. Vyrábí protiletadlové zbraně, včetně 
raket země-vzduch, jež dodává ruské 
armádě. Ruské orgány dodávají těžkou 
vojenskou techniku separatistům na východě 
Ukrajiny, což přispívá k destabilizaci Ukra
jiny. Separatisté tyto zbraně používají i k 
sestřelování letadel. Jako státem vlastněná 
společnost přispívá Almaz-Antěj k destabili
zaci Ukrajiny. 

30.7.2014 

▼M41 

22. DOBROLET (také 
známa jako DOBRO
LYOT) 
ДОБРОЛЕТ/ 
ДОБРОЛЁТ 

Kód letecké společ
nosti: QD 
International 
Highway, House 31, 
building 1, 141411 
Moskva 
141411, г. Москва, 
Международное ш., 
дом 31, строение 1 
Internetová stránka: 
https:// 
aviakompaniya.com/ 
dobrolet/ 
www.pobeda.aero 

Společnost Dobroljot byla dceřinou společ
ností letecké společnosti vlastněné ruským 
státem. Od nezákonné anexe Krymu byla 
společnost Dobroljot výhradním provozova
telem letů mezi Moskvou a Simferopolem. 
Usnadňovala tak integraci nezákonně anek
tované „Autonomní republiky Krym“ do 
Ruské federace a narušovala svrchovanost 
a územní celistvost Ukrajiny. 

30.7.2014 

23. Veřejná akciová společ
nost „Russian National 
Commercial Bank“ 
(Публичное акционе 
рное общество „Росс 
ийский национальный 
коммерческий банк“) 

295000, Simferopol, 
ul. Naberežnaja 
pojmenovaná na 
počest 60. výročí 
vzniku SSSR, 34 
295000, Симферо 
поль, ул. 
Набережная имени 
60–летия СССР, 
д. 34 
Internetová stránka: 
http://www.rncb.ru 
Registrační číslo: 
1027700381290 

Po nezákonné anexi Krymu připadla Ruská 
národní komerční banka (RNCB) plně do 
vlastnictví takzvané „Republiky Krym“. 
V lednu roku 2016 se stala majetkem Fede
rální agentury pro správu státního majetku, 
také známé jako Rosimuščestvo (Феде 
ральное агентство по управлению госу 
дарственным имуществом (Росим 
ущество)). 
Před anexí tato banka nebyla na Krymu 
zastoupena, nyní se však stala jedním z hlav
ních subjektů na trhu. Koupí nebo převzetím 
poboček bank, které se z Krymu stahovaly, 
banka RNCB materiálně a finančně podpo
rovala činnosti ruské vlády za účelem inte
grace Krymu do Ruské federace, a tím naru 
šovala územní celistvost Ukrajiny. 
Dne 29. ledna 2020 ruská centrální banka 
rozhodla o reorganizaci Sevastopol Marine 
Bank za účasti RNCB. Banka se podílela na 
dvou velkých infrastrukturních projektech 
na Krymu – financuje výstavbu nového leti 
štního terminálu v Simferopolu a zařízení na 
výrobu elektřiny (Balaklavské a Tavričeské 
tepelné elektrárny). 

30.7.2014 

▼M39
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▼M42 

24. Veřejné hnutí „Doněcká 
republika“ 
Общественое движение 
„Донецкая республика“ 

Oficiální informace: 
http://oddr.info/ 
orgotdel@oddr.info 
Adresa: Doněck, 
Universitětskaja 19 
г. Донецк, ул. 
Университетская, 
дом 19 

Veřejná „organizace“, která nominovala 
kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Doněcké 
lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 
a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou 
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy 
a jako takové jsou nezákonné. 
Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezá
konných „voleb“, aktivně podpořila činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. Zakladatelem je Andriy PURGIN 
a v jejím čele stál Alexander ZAKHAR
CHENKO. Jako kandidáta na funkci 
„nejvyššího představitele“ tzv. „Doněcké 
lidové republiky“ nominovala v roce 2018 
Denise PUSHYLINA. 

29.11.2014 

▼M54 

25. Veřejné hnutí „Peace to 
Luhansk Region“ (Mir 
Luganschine) Обществ 
енное движение „Мир 
Луганщине“ (Mír 
Luhansku) 

https://mir-lug.info/ 
Adresa: Karl Marx 
Street 7, Luhansk, 
Ukrajina 
улица Карла 
Маркса, 7, г. 
Луганск, Украина 
info@mir-lug.info 

Veřejná „organizace“, která nominovala 
kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Luhanské 
lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 
a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou 
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy 
a jako takové jsou nezákonné. Od 
17. února 2018 je předsedou organizace 
Leonid PASEČNIK, a je tudíž spojena 
s osobou označenou Radou. 
Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezá
konných „voleb“, aktivně podpořila činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 

29.11.2014 

26. Veřejné hnutí „Free 
Donbass“ (také známé 
jako „Free Donbas“, 
„Svobodny Donbass“) 
Общественное движ 
ение „Свободньιй 
Донбасс“ (Svobodný 
Donbas) 

http://www.odsd.ru/ 
https://xn–d1aa2an. 
xn–p1ai/ 
Adresa: 
102, Khmelnitsky 
Ave., Donetsk (office 
512) 
Донецк, пр. 
Б.Хмельницкого, 
102, офис 512 
press-odsd@ 
yandex.ru 

Veřejná „organizace“, která nominovala 
kandidáty do tzv. „voleb“ v tzv. „Doněcké 
lidové republice“ konaných 2. listopadu 2014 
a 11. listopadu 2018. Tyto „volby“ jsou 
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy 
a jako takové jsou nezákonné. 
Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezá
konných „voleb“, aktivně podpořila činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispí
vající k další destabilizaci Ukrajiny. 

29.11.2014 

▼B
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▼M36 

27. People's Union (Narodny 
Soyuz) (Národní svaz) 
Народный союз 

Registrace byla 
v roce 2018 zrušena. 

Veřejná „organizace“, která nominovala 
kandidáty do tzv. voleb v tzv. Luhanské 
lidové republice konaných dne 2. listopadu 
2014. Tyto „volby“ jsou v rozporu s ukrajin
skými právními předpisy a jako takové jsou 
nezákonné. 
Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezá
konných „voleb“, aktivně podpořila činnosti 
a politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a přispí
vající k další destabilizaci Ukrajiny. 

29.11.2014 

▼M42 

28. Luhansk Economic 
Union (Luganskiy 
Ekonomicheskiy Soyuz) 
(Luhanský hospodářský 
svaz) 
Луганский 
экономический союз 

Oficiální informace: 
https://vk.com/ 
public97306393 
Telegram: https://t. 
me/s/od_les_lnr 

„Lidová organizace“, která nominovala 
kandidáty do nezákonných tzv. „voleb“ 
v tzv. „Luhanské lidové republice“ kona
ných 2. listopadu 2014 a 11. listopadu 2018. 
Jako kandidáta na funkci „nejvyššího před
stavitele“ tzv. „Luhanské lidové republiky“ 
nominovala v roce 2014 Olega AKIMOVA, 
kterého v roce 2018 rovněž nominovala do 
funkce poslance tzv. „Lidové rady Luhanské 
lidové republiky“. Tyto „volby“ jsou 
v rozporu s ukrajinskými právními předpisy 
a jako takové jsou nezákonné. Předsednictví 
svazu „Luganskij Economicheskiy Soyuz“ 
v současné době zastává Zinaida NADI
ONOVÁ, která je poslankyní „Lidové rady 
Luhanské lidové republiky“. 
Tím, že se oficiálně zúčastnila těchto nezá
konných „voleb“, aktivně podpořila činnosti 
a politiky, jež narušují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, což 
přispívá k další destabilizaci situace na 
Ukrajině. 

29.11.2014 

▼M36 

29. Cossack National Guard 
(Kozácká národní garda) 
Казачья Национальная 
Гвардия 

http://казакнацгвард. 
рф/) 
https://vk.com/kazak_ 
nac_guard) 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívající k další destabilizaci Ukra
jiny. 
Velí jí Nikolaj KOZICYN, který je uveden 
na seznamu, a proto je s jeho osobou spojo
vána. 
Podle dostupných informací je součástí tzv. 
„jednotek 2. armády“ „Luhanské lidové 
republiky“. 

16.2.2015 

▼B
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▼M39 

30. Prapor „Sparta“ 
Батальон „Спарта“ 

https://vk.com/sparta_ 
orb 
+380713041088 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 
Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“ 
„Doněcké lidové republiky“. Je rovněž 
označován jako vojenská jednotka 08806 
a jako „Gvardějský“ prapor. V listopadu 
2017 byla jednotka pojmenována po zavraž
děném separatistickém vojenském veliteli 
Arsenu Pavlovovi (také známém jako Moto
rola). 

16.2.2015 

31. Prapor „Somali“ 
Батальон „Сомали“ 

https://vk.com/ 
club163716218/ 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 
Je součástí tzv. „jednotek 1. armády“ 
„Doněcké lidové republiky“. 

16.2.2015 

▼M38 

32. Prapor „Zarya“ 
(Батальон „Заря“) 

https://vk.com/ 
public73385255 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci Ukra
jiny. 
Podle dostupných informací je součástí tzv. 
„jednotek 2. armády“ „Luhanské lidové 
republiky“. 

16.2.2015 

▼M54 

33. Prizrak brigade (Brigáda 
„Prizrak“) 
Бригада „Призрак“ 

Adresa: District 50 
Year of the USSR, 
18; c. of Kirovsk 
https://vk.com/ 
battalionprizrak 
mail@prizrak.info 
+38 (072) 199-86-39 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci Ukra
jiny. 
Je součástí tzv. „2. armádního sboru“ 
„Luhanské lidové republiky“. 
Bývá označována rovněž jako 14. motostře
lecký prapor. 
Součást tzv. Lidových milicí „Luhanské 
lidové republiky“. 

16.2.2015 

▼M39 

34. Prapor „Oplot“ 
(Батальон „Оплот“) 

Sociální média: 
http://vk.com/oplot_ 
info 
https://vk.com/ 
5ombroplot 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 
Je rovněž označována jako 5. samostatná 
motostřelecká brigáda, která je od října 
2018 pojmenována po Alexandrovi Zacha
renkovi. Podle dostupných informací je 
součástí tzv. „jednotek 1. armády“ 
„Doněcké lidové republiky“. 

16.2.2015 

▼B
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35. Prapor „Kalmius“ 
Батальон „Кальмиус“ 

https://vk.com/ 
reportage24 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci situace 
na Ukrajině. 
Je rovněž označována jako samostatná hlíd
ková dělostřelecká brigáda (jednotka 08802) 
a je součástí tzv. „jednotek 1. armády“ 
„Doněcké lidové republiky“. 

16.2.2015 

▼M21 

36. Prapor „Smert“ 
Батальон „Смерть“ 

Ozbrojená separatistická skupina, která 
aktivně podporuje akce narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny a přispívá k další destabilizaci Ukra
jiny. 
Je součástí tzv. „2. armádního sboru“ 
„Luhanské lidové republiky“. 

16.2.2015 

▼M39 

37. Hnutí „Novorossiya“ 
(Novorusko) Igora 
STRELKOVA 
Движение Новороссия 
Игоря СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ 
https://vk.com/od_ 
novorossia 
info@clubnb.ru 

Hnutí „Novorossija / Nové Rusko“ vzniklo 
v listopadu roku 2014 v Rusku a jeho 
vedoucím je ruský důstojník Igor Strelkov/ 
Girkin (identifikován jako zaměstnanec 
hlavního zpravodajského ředitelství generál
ního štábu ozbrojených sil Ruské 
federace (GRU)). 
Podle svých deklarovaných cílů se zaměřuje 
na poskytování všestranné účinné pomoci 
„Novému Rusku“, včetně napomáhání 
milicím bojujícím na východní Ukrajině, 
čímž podporuje politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 
Je spojováno s osobou zařazenou na seznam 
z důvodu narušování územní celistvosti 
Ukrajiny. 

16.2.2015 

▼M36 

38. OAO „VO Technopro
mexport“ (OAO „VO 
TPE“) 
Také známa jako: Open 
Joint Stock Company 
„Foreign Economic 
Association“ „Techno
promexport“ 
Открытое акционерное 
общество Внешнеэ 
кономическое объедин 
ение Технопромэкс 
порт 

Adresa: 119019, 
Moskva, Novyi Arbat 
s., 15, budova 2 
Datum registrace: 
27.7.1992 
Státní registrační 
číslo: 1067746244026 
Daňové registrační 
číslo: 7705713236 
Probíhá konkurzní 
řízení. 

Společnost OAO „VO TPE“ jakožto 
smluvní strana společnosti Siemens Gas 
Turbine Technologies OOO zakoupila 
plynové turbíny, které měly údajně být 
určeny pro elektrárnu v Tamanu v regionu 
Krasnodar v Ruské federaci, a byla jako 
taková odpovědná za převedení těchto 
plynových turbín na společnost OOO „VO 
TPE“, která je poté přesunula za účelem 
instalace na Krymu. Toto jednání přispívá 
k zajištění nezávislých dodávek energie 
pro Krym a Sevastopol jakožto prostředku 
na podporu jejich odtržení od Ukrajiny, 
a narušuje tak územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

4.8.2017 

▼M39
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39. OOO „VO Technopro
mexport“ (OOO „VO 
TPE“) 

také známa jako: 
Limited Liability 
Company „Foreign 
Economic Association“ 
„Technopromexport“ 

Общество с 
ограниченной ответс 
твенностью „Внешнеэ 
кономическое объедин 
ение Технопромэкс 
порт“ 

Adresa: 119019, 
Moskva, ul. Nový 
Arbat 15, budova 2 

+7 (495) 989-97-29 

www.tpe-vo.ru 

E-mail: inform@ 
tpe-vo.ru 

Datum registrace: 
8.5.2014 

Státní registrační 
číslo: 1147746527279 

Daňové registrační 
číslo: 7704863782 

Vlastník plynových turbín, které společnost 
Siemens Gas Turbine Technologies OOO 
původně dodala společnosti OAO „VO 
TPE“. Společnost OOO „VO TPE“ přesu
nula plynové turbíny za účelem jejich insta
lace na Krymu. Toto jednání přispívá k zajiš
tění nezávislých dodávek energie pro Krym 
a Sevastopol jakožto prostředku na podporu 
jejich odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

Je odpovědná za realizaci projektu výstavby 
tepelných elektráren Balaklava a Tavriče
skaja (Tauridská), v nichž byly uvedené 
turbíny instalovány. 

4.8.2017 

40. ZAO 
Interavtomatika (IA) 

také známa jako: ЗАО 
„Интеравтоматика“, 
CJSC „Interavtomatika“ 

Adresa: 115280 
Moskva, Avtozavod
skaja 14 

http://ia.ru 

Datum registrace: 
31.1.1994 

Státní registrační 
číslo: 1037739044111 

Daňové registrační 
číslo: 7725056162 

Společnost je v likvi
daci. 

Společnost specializovaná na kontrolní 
a komunikační systémy pro elektrárny, 
která uzavřela smlouvy na projekty týkající 
se výstavby elektráren a instalace plynových 
turbín v Sevastopolu a Simferopolu. Toto 
jednání přispívá k zajištění nezávislých 
dodávek energie pro Krym a Sevastopol 
jakožto prostředku na podporu jejich 
odtržení od Ukrajiny, a narušuje tak územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

4.8.2017 

41. „Státní jednotný podnik 
Republiky Krym 
‚Crimean Sea Ports‘“ 
(Krymské námořní 
přístavy) 

(„Государственное 
унитарное предприятие 
Республики Крым 
‚Крымские морские 
порты‘“), včetně 
poboček: 

— Feodosia Commer
cial Port (Feodo
sijský obchodní 
přístav), 

— Kerch Ferry 
(Kerčský trajekt), 

— Kerch Commercial 
Port (Kerčský 
obchodní přístav). 

ul. Kirova 28, Kerč 
298312, Krym 

(298312, Крым, гор. 
Керчь, ул. Кирова, 
дом 28) 

https://crimeaports.ru 

info@crimeaport.ru 

Státní registrační 
číslo: 1149102012620 

Daňové registrační 
číslo: 9111000450 

„Krymský parlament“ přijal dne 17. března 
2014 usnesení č. 1757-6/14 „o znárodnění 
některých společností patřících ukrajinským 
ministerstvům infrastruktury či zemědělství“ 
a dne 26. března 2014 usnesení č. 1865-6/ 
14 „o státním podniku ‚Krymské námořní 
přístavy‘“ („О Государственном 
предприятии ‚Крымские морские 
порты‘“), jež prohlašuje, že majetek něko
lika státních podniků, jež byly sloučeny do 
„státního jednotného podniku Republiky 
Krym ‚Krymské námořní přístavy‘“, je 
jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. 
Krymské „orgány“ tak tyto podniky fakticky 
zkonfiskovaly, přičemž podnik „Krymské 
námořní přístavy“ měl z nelegálního 
převodu jejich majetku prospěch. 

16.9.2017 

▼B
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▼M41 

42. AO Institute Giprostroy
most – Saint-Petersburg 

АО Институт Гипрост 
роймост – Санкт- 
Петербург 

Adresa: 7 Yabloch
kova street, Petro
hrad, 197198 Rusko 

Internetová stránka: 
http://gpsm.ru 

Email: 
office@gpsm.ru 

Tel: (812) 498-08-14 

Státní registrační 
číslo: 1037828021660 

Daňové registrační 
číslo: 7826717210 

Ústav AO „Institute Giprostrojmost – 
Saint-Petersburg“ se s ohledem na svůj 
architektonický návrh mostu přes Kerčský 
průliv podílel na výstavbě tohoto mostu, 
který spojuje Rusko s Krymským poloo
strovem protiprávně anektovaným k Ruské 
federaci, což narušuje územní celistvost 
Ukrajiny. Společnost tedy podporuje začle 
ňování protiprávně anektovaného Krym
ského poloostrova do Ruské federace, což 
dále vede k narušování územní celistvosti, 
svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. 

31.7.2018 

43. PJSC Mostotrest 

ПАО Мостотрест 

Adresa: 6 Barklaya 
street, Bld. 5 Moskva, 
121087 Rusko 

www.mostotrest.ru 

info@mostro.ru 

Tel:(495)6697999 

Státní registrační 
číslo: 1027739167246 

Daňové registrační 
číslo: 7701045732 

Společnost PJSC Mostotrest se s ohledem 
na svoji státní zakázku na údržbu mostu 
přes Kerčský průliv aktivně podílela na 
výstavbě tohoto mostu, který spojuje 
Rusko s protiprávně anektovaným Krym
ským poloostrovem; prostřednictvím další 
zakázky rovněž provozuje železniční trať 
na tomto mostě. Majitelem této společnosti 
je navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již 
byla označena z důvodu svých činností 
narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba 
č. 92 v této příloze). Společnost tedy 
podporuje začleňování protiprávně anekto
vaného Krymského poloostrova do Ruské 
federace, což dále vede k narušování 
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny. 

31.7.2018 

44. JSC Zaliv Shipyard 

Судостроительный 
завод „Залив“ 

Adresa: 4 Tankistov 
street, 298310 Kerč, 
Krym 

Internetová stránka: 
http://zalivkerch.com 

Státní registrační 
číslo: 1149102028602 

Tel: +7(36561)33055 

Daňové registrační 
číslo: 9111001119 

Společnost JSC Zaliv Shipyard se aktivně 
podílela na výstavbě nové železniční tratě 
směrem k mostu přes Kerčský průliv, 
který spojuje Rusko s protiprávně anekto
vaným Krymským poloostrovem. Společ
nost tedy podporuje začleňování protiprávně 
anektovaného Krymského poloostrova do 
Ruské federace, což dále vede k narušování 
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny. 

31.7.2018 

45. STROYGAZMON
TAZH Joint Stock 
Company 

Stroygazmontazh Corpo
ration (skupina SGM) 

ООО Стройгазмонтаж 

(груп СГМ) 

Adresa: Prospect 
Vernadskogo 53, 
Moskva, 119415 
Rusko 

Internetová stránka: 
www.ooosgm.com 

info@ooosgm.ru 

Státní registrační 
číslo: 1077762942212 

Daňové registrační 
číslo: 7729588440 

Korporace Strojgazmontaž (skupina SGM) 
se s ohledem na státní zakázku na výstavbu 
mostu přes Kerčský průliv aktivně podílela 
na výstavbě tohoto mostu, který spojuje 
Rusko s protiprávně anektovaným Krym
ským poloostrovem. Společnost tedy podpo
ruje začleňování protiprávně anektovaného 
Krymského poloostrova do Ruské federace, 
což dále vede k narušování územní celi
stvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukra
jiny. 

31.7.2018 

▼M39
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▼M39 

46. Stroygazmontazh-Most 
OOO (SGM-Most OOO) 
OOO Стройгазмонтаж- 
Мост 
(ООО СГМ-Мост) 

Adresa: 
ul. Barklaja 6, budova 
7, Moskva 121087 
Rusko 
Registrační identifi
kační číslo: 
1157746088170 
Daňové identifikační 
číslo: 7730018980 
E-mail: kerch-most@ 
yandex.ru 

Strojgazmontaž Most OOO byla dceřinou 
společností hlavního dodavatele Strojgaz
montaž, která řídila projekt výstavby mostu 
přes Kerčský průliv a byla zapojena do jeho 
výstavby. Majitelem této společnosti je 
navíc osoba (Arkadij Rotenberg), která již 
byla označena z důvodu svých činností 
narušujících svrchovanost Ukrajiny (osoba 
č. 92 v této příloze). Společnost tedy 
podporuje začleňování protiprávně anekto
vaného Krymského poloostrova do Ruské 
federace, což dále vede k narušování 
územní celistvosti, svrchovanosti a nezávi
slosti Ukrajiny. 

31.7.2018 

▼M29 

47. CJSC VAD 
AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO VAD 
АО „ВАД“ 

Adresa: 
133, Chernyshev
skogo street, 
Vologda, Vologod
skaya Oblast 160019 
(Rusko) 
122 Grazhdanskiy 
Prospect, suite 5, 
Liter A, Petrohrad, 
195267 Rusko 
Registrační identifi
kační číslo: 
1037804006811 
(Rusko) 
Daňové identifikační 
číslo: 7802059185 
Internetové stránky: 
www.zaovad.com 
E-mail: office@ 
zaovad.com 

Společnost CJSC VAD je hlavním dodava
telem zakázky na výstavbu dálnice Tavrida 
na Krymu, komunikaci přes Kerčský průliv 
a přístupových komunikací k němu. Dálnice 
Tavrida zajistí dopravní dostupnost Krymu 
prostřednictvím systému nově vybudova
ných komunikací, které budou sloužit jako 
hlavní napojení na most přes Kerčský 
průliv. Společnost CJSC VAD tedy podpo
ruje začleňování protiprávně anektovaného 
Krymského poloostrova do Ruské federace, 
což dále vede k narušování územní celi
stvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukra
jiny. 

31.7.2018 

▼M40 

48. Akciová společnost 
„Lenpromtransproyekt“ 
(АО „Ленпромтрансп 
роект“) 

Adresa: 
Kondrat’yevskiy 
Prospekt, 15, budova 
5/1, 223 Petrohrad 
195197, Ruská fede
race 
Registrační identifi
kační číslo (OGRN): 
1027809210054 

Akciová společnost Lenpromtransproyekt se 
zapojila do projektu propojení železniční 
infrastruktury protiprávně anektovaného 
Krymu a Ruska tím, že navrhla železniční 
přístupové cesty k mostu přes Kerčský 
průliv a zajišťovala architektonický dohled 
během výstavby mostu, který spojuje 
Rusko a protiprávně anektovaný Krymský 

1.10.2020 

▼M41
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Daňové identifikační 
číslo (INN): 
7825064262 
Internetová stránka: 
https://lptp.ru/ 
E-ail: ptp@sp.ru 

poloostrov. Společnost tedy podporuje 
začleňování protiprávně anektovaného 
Krymského poloostrova do Ruské federace, 
což dále vede k narušování územní celi
stvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukra
jiny. 

49. Akciová společnost „The 
Berkakit-Tommot- 
Yakutsk Railway Line’s 
Construction Directo
rate“ (АО „Дирекция по 
строительству желе 
зной дороги Беркакит- 
Томмот-Якутск“) 

Adresa: ul. Mayakov
skogo 14, Aldan 
678900, Aldanská 
oblast, Ruská fede
race 

Registrační identifi
kační číslo (OGRN): 
1121402000213 

Daňové identifikační 
číslo (INN): 
1402015986 

Internetová stránka: 
https://dsgd.ru/ 

E-mail: 
info@dsgd.ru; 
gmn@dsgd.ru 

Akciová společnost The Berkakit-Tommot- 
Yakutsk Railway Line’s Construction Direc
torate se zapojila do projektu propojení 
železniční infrastruktury protiprávně anekto
vaného Krymu a Ruska tím, že poskytovala 
inženýrské služby během výstavby železnič
ních přístupových cest k mostu přes 
Kerčský průliv, který spojuje Rusko a proti
právně anektovaný Krymský poloostrov. 
Společnost tedy podporuje začleňování 
protiprávně anektovaného Krymského 
poloostrova do Ruské federace, což dále 
vede k narušování územní celistvosti, 
svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. 

1.10.2020 

50. Federal State Unitary 
Enterprise „Crimea 
Railway“ (Федеральное 
государственное унита 
рное предприятие 
„Крымская железная 
дорога“) 

Adresa: 34 ul. 
Pavlenko, Simferopol 
95006, Ukrajina 

Registrační identifi
kační číslo (OGRN): 
1159102022738 

Daňové identifikační 
číslo (INN): 
9102157783 

Internetová stránka: 
https://crimearw.ru 

E-mail: 
ngkkjd@mail.ru 

Společnost Federal State Unitary Enterprise 
Crimea Railway se zapojila do projektu 
propojení železniční infrastruktury proti
právně anektovaného Krymu a Ruska tím, 
že vlastní a provozuje železniční trať na 
mostě přes Kerčský průliv, který spojuje 
Rusko a protiprávně anektovaný Krymský 
poloostrov. Společnost tedy podporuje 
začleňování protiprávně anektovaného 
Krymského poloostrova do Ruské federace, 
což dále vede k narušování územní celi
stvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukra
jiny. 

1.10.2020 

▼M40
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51. First Crimean Insurance 
Company 

(Крымская первая 
страховая компания) 

Adresa: ul. Butakova, 
4, Sevastopol, Ukra
jina 

Registrační identifi
kační číslo (OGRN): 
1149102007933 

Daňové identifikační 
číslo (INN): 
9102006047 

Internetová stránka: 
https://kpsk-ins.ru/ 
about 

E-mail: info@kspk- 
ins.ru 

Společnost The First Crimean Insurance 
Company se zapojila do projektu propojení 
železniční infrastruktury protiprávně anekto
vaného Krymu a Ruska tím, že poskytla 
pojištění stavby mostu přes Kerčský průliv. 
Společnost tedy podporuje začleňování 
protiprávně anektovaného Krymského 
poloostrova do Ruské federace, což dále 
vede k narušování územní celistvosti, 
svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. 

1.10.2020 

▼M47 

52. Internet Research 
Agency 

(Агентство интернет- 
исследований) 

Datum vytvoření: 
2013 

Adresa: 
Sankt-Petěrsburg, 
Rusko 

Přidružené osoby: 
Yevgeny Prigozhin 
(Jevgenij Prigožin) 

Internet Research Agency je ruská společ
nost, která jménem Ruska provádí interne
tové vlivové operace. Jejím konečným cílem 
je manipulovat s veřejným míněním. 

Společnost vede dezinformační kampaně 
zaměřené na problematiku Ukrajiny tím, že 
ovlivňuje volby nebo vnímání anexe Krymu 
či konfliktu v Donbasu. V důsledku toho je 
Internet Research Agency odpovědná 
za aktivní podporu činností narušujících 
a ohrožujících územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

Společnost financuje Jevgenij Prigožin, a je 
tudíž spojena s osobou uvedenou 
na seznamu. 

23.2.2022 

53. Bank Rossiya 

(Банк „Россия“) 

Založena dne 
27. června 1990 

Adresa: Pl Rastrelli 2 
Liter A Sankt-Petěrs
burg, 191124 Ruská 
federace 

Internetové stránky: 
Abr.ru 

Přidružené osoby: 
Dmitri LEBEDEV 
(Dmitrij LEBEDĚV) 
(předseda); Yuriy 
KOVALCHUK (Jurij 
KOVALČUK) 
(největší akcionář) 

Bank Rossija je osobní bankou vysokých 
představitelů Ruské federace. V důsledku 
toho Bank Rossija podporuje ruské činitele 
s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu nebo za destabilizaci 
východní Ukrajiny a má z vazby na tyto 
činitele prospěch. 

Bank Rossija je významně zainteresována 
ve skupině National Media Group, která 
ovládá televizní stanice, jež aktivně podpo
rují politiky ruské vlády za účelem destabi
lizace Ukrajiny. Od protiprávní anexe 
Krymu tato banka otevřela pobočky 
na Krymu a v Sevastopolu. Banka Rossija 
rovněž poskytla úvěr federálnímu státnímu 
podniku „Krymská železnice“ a podporuje 
výstavbu železnice přes Krymský most. 
Banka Rossija tedy finančně podporuje 
činnosti, které narušují a ohrožují územní 
celistvost Ukrajiny. 

Je spojena s Jurijem Valentinovičem Koval 
čukem, největším akcionářem banky Bank 
Rossija. 

23.2.2022 

▼M40
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54. PROMSVYAZBANK 

(ПАО Промсвязьбанк") 

Založena v roce 1995 

Adresa: Moskva; 

Internetové stránky: 
psbank.ru 

Přidružené osoby: 
Petr Fradkov, gene
rální ředitel 

PROMSVYAZBANK je ruská státní banka, 
která poskytuje finanční podporu ruskému 
obrannému sektoru a ruské armádě, která 
je odpovědná za masivní rozmístění ruských 
jednotek podél hranic s Ukrajinou 
a za přítomnost ruských jednotek na Krym
ském poloostrově. 

PROMSVYAZBANK dostává pokyny 
přímo od prezidenta Ruské federace Vladi
mira Putina, a poskytuje tedy finanční 
a materiální podporu ruským činitelům 
s rozhodovací pravomocí odpovědným 
za destabilizaci východní Ukrajiny a za proti
právní anexi Krymu. 

PROMSVYAZBANK působí na Krymském 
poloostrově. 

23.2.2022 

55. VEB.RF 

(též známa jako Vnes
heconombank; VEB) 

(ВЭБ.РФ) 

Založena v roce 
1922 jako banka 
a v roce 2007 jako 
rozvojový institut 

Adresa: 9 prospekt 
Akademika Sacha
rova, Moskva, Rusko; 

Internetové stránky: 
veb.ru 

Přidružené osoby: 
Igor Shuvalov (Igor 
Šuvalov), předseda 

VEB.RF je významnou institucí pro finanční 
rozvoj, jejíhož předsedu jmenuje přímo 
prezident Ruské federace Vladimir Putin, 
který mu přímo zadává pokyny. VEB.RF 
vytváří důležitý zdroj příjmů pro ruskou 
vládu a spravuje její státní penzijní fondy. 

VEB.RF hraje aktivní úlohu při diverzifikaci 
obranného sektoru Ruské federace a realizuje 
projekty se společnostmi působícími 
v odvětví obrany, včetně společnosti Rostec, 
které poskytují podporu činnostem narušu
jícím a ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

VEB poskytla úvěry malým a středním 
podnikům na Krymu, který považuje 
za „prioritní oblast“, a uzavřela partnerství 
s ministerstvem pro záležitosti Krymu, které 
je odpovědné za integraci anektované Auto
nomní republiky Krym do Ruské federace. 

V důsledku toho VEB.RF aktivně poskytuje 
materiální či finanční podporu ruským čini
telům s rozhodovací pravomocí odpo
vědným za anexi Krymu nebo za destabili
zaci východní Ukrajiny nebo má z vazby 
na tyto činitele prospěch. 

23.2.2022 

▼M51 

56. Akciová společnost „Gas 
Industry Insurance 
Company SOGAZ“ 

(Акционерное 
общество „Страховое 
общество газовой 
промышленности“ АО 
„СОГАЗ“) 

Adresa: Sakharov 
boulevard 10, 
Moscow, 107078, 
Russian Federation 

Tel.: 

+7 8(495) 234-44-24 

+7 8 800 333 0 888 

Internetové stránky: 
https://sogaz.ru 

Emailová adresa: 
sogaz@sogaz.ru; 
cf@sogaz.ru 

Akciová společnost „Gas Industry Insurance 
Company SOGAZ“ poskytla pojištění na 
vybudování železniční infrastruktury propo
jující most přes Kerčský průliv s přístavem 
Taman a zajištění na výstavbu mostu přes 
Kerčský průliv. Společnost tedy podporuje 
začleňování protiprávně anektovaného 
Krymského poloostrova do Ruské federace, 
což dále vede k narušování územní celi
stvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukra
jiny. 

28.2.2022 

▼M47
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▼M55 

57. ROSNEFT AERO (RN 
AERO) Роснефть-Аэро 
/ РН-Аэро) 

Adresa: 15, Malaya 
Kaluzhskaya Str., 
Moskva, 119071, 
Ruská federace 

Tel.: +7 (499) 517- 
76-56; +7 (499) 517- 
76-55 (fax) 

Internetová stránka: 
https://www. 
rosneft-aero.ru/en/ 

E-mail: info@ 
rn-aero.rosneft.ru 

Společnost Rosněfť Aero dodává tryskové 
palivo na letiště v Simferopolu, které zajiš 
ťuje letecké spojení mezi územím proti
právně anektovaného Krymu a Sevastopolu 
na jedné straně a Ruskem na straně druhé. 
Tímto způsobem přispívá k začlenění Krym
ského poloostrova do Ruské federace. 

Společnost Rosněfť Aero proto materiálně či 
finančně podporuje činnosti narušující nebo 
ohrožující územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

58. JSC ROSOBORONEX
PORT (AO Рособоро 
нэкспорт) 

Adresa: 27 Stro
mynka Str., Moskva, 
107076, Ruská fede
race 

Tel.: +7 (495) 739 60 
17 /+7 (495) 534 
61 40 

Internetová stránka: 
http://roe.ru/eng/ 

E-mail: roe@roe.ru 

Rosoboronexport je jediným oficiálním 
státním zprostředkovatelem Ruska pro 
vývoz a dovoz vojenských výrobků, techno
logií a služeb a výrobků, technologií 
a služeb dvojího užití. Rosoboronexport je 
dceřinou společností společnosti Rostec, 
státem vlastněné korporace, která dohlíží 
nad výzkumem a vývojem vojenských tech
nologií a která vlastní několik výrobních 
zařízení, jež hrají klíčovou roli při dodávání 
těchto technologií na místo bojů. Prodej 
zbraní představuje pro ruskou vládu důležitý 
zdroj „tvrdých měn“. Je rovněž využíván 
k prosazování hospodářských a strategických 
cílů Ruska. Od roku 2000 do roku 2020 
prodal Rosoboronexport zahraničním záka
zníkům zbraně v hodnotě 180 miliard USD. 

Rosoboronexport je proto zapojen do hospo
dářských odvětví, která poskytují značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpo
vědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny. 

15.3.2022 

59. JSC NPO High Precision 
Systems (АО НПО 
Высокоточные компл 
ексы) 

Adresa: 7 Kievskaya 
Str., Moskva, 121059, 
Ruská federace 

Tel.: +7 (495) 981- 
92-77 fax: +7 (495) 
981-92-78 

E-mail: 
npovk@npovk.ru 

Internetová stránka: 
https://www.npovk.ru 

Společnost High Precision Systems je 
ruským vývojářem a výrobcem zbraní. 
Zaujímá přední postavení v oblasti inženýr
ství a výroby taktických systémů balistic
kých raket v Rusku. High Precision Systems 
je dceřinou společností firmy Rostec. 

Během nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu 
v roce 2022 použily ruské ozbrojené síly 
zbraně vyrobené společností High Precision 
Systems. Společnost High Precision Systems 
je proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

▼B
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60. JSC Kurganmashzavod 
(ПАО Курганма 
шзавод) 

Adresa: 17 1J Mashi
nostroitely Ave., 
640021, Kurgan, 
Ruská federace 

Tel.: +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 

Internetová stránka: 
https://www. 
kurganmash.ru 

Kurganmashzavod je významnou společ
ností, která je součástí ruského 
vojensko-průmyslového komplexu. Během 
nezákonné invaze na Ukrajinu v roce 2022 
použilo Rusko bojová vozidla pěchoty 
BMP-3, která ruským ozbrojeným silám 
dodala společnost Kurganmashzavod. 

Společnost Kurganmashzavod je proto 
odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

15. 3. 2022 

61. JSC Russian Helicopters 
(AO Вертолеты 
России) 

Adresa: 1 Bolšaya 
Pionerskaya Str., 
115054, Moskva, 
Ruská federace 

Tel.: +7 (495) 981- 
63-67 

Internetová stránka: 
http://www. 
russianhelicopters. 
aero 

E-mail: 
info@rhc.aero 

Společnost Russian Helicopters (Ruské 
vrtulníky) je významnou ruskou společností 
vyrábějící vrtulníky. Během nezákonné 
invaze na Ukrajinu v roce 2022 Rusko 
použilo vojenské vrtulníky Ka-52 „Alli
gator“, které vyrobila společnost Russian 
Helicopters. 

Společnost Russian Helicopters je proto 
odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

15.3.2022 

62. PJSC United Aircraft 
Corporation ПАО 
(Объединённая авиаст 
роительная корпо 
рация) 

Adresa: 1 Bolšaya. 
Pionerskaya Str., 
115054, Moskva, 
Ruská federace 

Tel.: +7 (495) 926- 
1420 

Internetová stránka: 
https://www. 
uacrussia.ru/ 

E-mail: 
office@uacrussia.ru 

Společnost United Aircraft Corporation je 
ruským výrobcem civilních a vojenských 
letadel. Spolu se svými přidruženými 
společnostmi ovládá 100 % ruské výroby 
vojenských letadel. 

Během nezákonné invaze na Ukrajinu 
v roce 2022 Rusko použilo bojová letadla 
vyrobená společností United Aircraft Corpo
ration. 

Společnost United Aircraft Corporation je 
proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

15.3.2022 

63. JSC United Shipbuilding 
Corporation АО 
(Объединённая Судост 
роительная Корпо 
рация) 

Adresa: 11 Bolšaya 
Pionerskaya Str., 
115054, Moskva, 
Ruská federace 

Tel.: +7 495 617 
33 00 

Internetová stránka: 
https://www.aoosk.ru 

E-mail: 
info@aoosk.ru 

Společnost United Shipbuilding Corporation 
je ruský konglomerát pro stavbu lodí ve 
vlastnictví státu, který je hlavním poskyto
vatelem vojenských válečných lodí pro 
ruské námořnictvo. Vlastní několik loděnic 
a projekčních kanceláří. 

„Pjotr Morgunov“ (projekt 11711), velká 
výsadková loď postavená společností United 
Shipbuilding Corporation, se podílela 
na nezákonné invazi Ruska na Ukrajinu 
v roce 2022. Na ruské agresi vůči Ukrajině 
se rovněž podílela hlídková loď černo
mořské flotily „Vasilij Bykov“ (projekt 
22160) vyrobená společností United Shipbu
ilding Corporation. 

15. 3. 2022 

▼M55
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Kromě toho projekční kancelář „Almaz“, 
která je ve vlastnictví společnosti United 
Shipbuilding Corporation, navrhla korvety 
(projekt 22800), z nichž některé byly posta
veny v loděnicích nacházejících se na území 
protiprávně anektovaného Krymu a Sevasto
polu, což přispělo k militarizaci Krymského 
poloostrova. 

Společnost JSC United Shipbuilding Corpo
ration je proto odpovědná za materiální či 
finanční podporu činností, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

64. JSC Research and 
Production Corporation 
URALVAGONZAVOD 
(ОАО „Научно-произв 
одственная корпорация 
УралВагонЗавод“) 

Adresa: 
28 Vostochnoe 
shosse, 622007, 
Nižnij Tagil, Sverd
lovská oblast, Ruská 
federace 

Tel.: +7 3435 34 
5000; +7 3435 33 
47 12 

E-mail: web@uvz.ru 

Internetová stránka: 
http://uralvagonzavod. 
ru 

Uralvagonzavod je velká ruská společnost 
působící v odvětví strojírenství. Je jediným 
výrobcem vojenských tanků v Rusku. 

Tanky T-72B3, které dodávala společnost 
Uralvagonzavod ruským ozbrojeným silám, 
použilo Rusko během nezákonné invaze 
na Ukrajinu v roce 2022. Společnost Ural
vagonzavod je proto odpovědná za mate
riální či finanční podporu činností, jež naru 
šují nebo ohrožují územní celistvost, svrcho
vanost a nezávislost Ukrajiny. 

15. 3. 2022 

65. JSC Zelenodolsk 
Shipyard [A.M. Gorky 
Zelenodolsk Plant] (АО 
„Зеленодольский завод 
имени А. М. 
Горького“) 

Adresa: 5, Zavod
skaya Str., 422546 
Zelenodolsk, Repub
lika Tatarstán, Ruská 
federace 

Tel.: +7 (84371) 5- 
76-10 fax: +7 
(84371) 5-78-00 

Internetová stránka: 
https://www.zdship.ru 

E-mail: 
nfo@zdship.ru 

Společnost Zelenodolsk Shipyard (Loděnice 
Zelenodolsk) je jedním z největších závodů 
pro stavbu lodí v Rusku. Postavila hlíd
kovou loď černomořské flotily „Vasilij 
Bykov“, která se podílela na nezákonné 
invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. 
Dne 24. února 2022 zaútočila loď „Vasilij 
Bykov“ na ukrajinské vojáky, kteří bránili 
Hadí ostrov. 

Společnost Zelenodolsk Shipyard je proto 
odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukra
jiny. 

15. 3. 2022 

▼M57 

66. JSC Arzamas 
Machine-Building Plant 
(АО „Арзамáсский 
машиностроительный 
завóд“) 

Adresa: ul. 9. Maja 2, 
Arzamas, Nižněnov
gorodská oblast, 
607220, Ruská fede
race / ул. 9 Мая, д. 
2, г. Арзамас, 
Нижегородская обл., 
607220 

Tel.: +7 831 4740780 

Internetová stránka: 
amz.ru 

E-mail: 
oao_amz@amz.ru 

Podnik Arzamas Machine-Building Plant je 
součástí společnosti Military Industrial 
Company, jež je ve vlastnictví Olega Děri
pasky. Vyrábí obojživelné obrněné transpor
téry BTR-80, které Rusko použilo během 
nevyprovokované vojenské agresi vůči 
Ukrajině v roce 2022. 

Podnik Arzamas Machine-Building Plant 
tedy nese odpovědnost za poskytování 
materiální či finanční podpory pro činnosti, 
jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

▼M55
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67. JSC Ruselectronics (АО 
„Росэлектроника“) 

Adresa: ul. Verejskaja 
29, budova 141, 
Moskva, 115184, 
Ruská federace / ул. 
Верейская, д. 29, 
строение 141, г. 
Москва, 115184 

Tel.: +7 495 777 
42 82 

Internetová stránka: 
https://www. 
ruselectronics.ru/ 

E-mail: info@ 
ruselectronics.ru 

Ruselectronics je ruská holdingová společ
nost působící v oblasti elektroniky; jejím 
vlastníkem je korporace Rostec. 

Během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené 
síly použily zařízení víceúčelového zbraňo
vého systému pro elektronický boj 
Borisoglebsk-2 vyráběného koncernem JSC 
Sozvezdie, který je součástí holdingu Ruse
lectronics. Systém Borisoglebsk-2 byl již 
dříve nasazen na území separatistické tzv. 
„Luhanské lidové republiky“ na východní 
Ukrajině. 

Společnost Ruselectronics tedy nese odpo
vědnost za poskytování materiální či 
finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

68. JSC Tactical Missiles 
Corporation (KTRV) 

(АО „Корпорация 
Тактическое Ракетное 
Вооружение“, КТРВ) 

Adresa: ul. Iljiča 7, 
Koroljov, Moskevská 
oblast, 141080, Ruská 
federace/ ул. Ильича, 
д. 7, г. Королёв, 
Московская область, 
141080 

Tel.: +7 (495) 542- 
57-09; Fax: +7 (495) 
511-94-39 

Internetová stránka: 
http://www.ktrv.ru 

E-mail: kmo@ktrv.ru 

Společnost Tactical Missiles Corporation 
zajišťuje vývoj, výrobu, modernizaci, 
opravy a údržbu strategických a taktických 
leteckých zbraňových systémů vzduch–země 
a vzduch–vzduch o vysoké přesnosti, jakož 
i jednotných námořních zbraňových systémů 
pro ruské ozbrojené síly. Zbraně vyráběné 
společností Tactical Missiles Corporation 
použilo Rusko během nevyprovokované 
vojenské agrese vůči Ukrajině v roce 2022. 

Společnost Tactical Missiles Corporation 
tedy nese odpovědnost za poskytování 
materiální či finanční podpory pro činnosti, 
jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

69. JSC Kalashnikov 
Concern 

(АО Концерн „Кала 
шников“) 

Adresa: tř. Derjabina 
3B, Iževsk, 394018, 
Ruská federace / 
проезд им. 
Дерябина, д. 3B, г. 
Ижевск, 394018 

Tel.: +7 341 250 
47 47 

Internetová stránka: 
https:// 
kalashnikovgroup.ru/ 

E-mail: personal@ 
kalashnikovcon
cern.ru 

Ruský koncern Kalashnikov se zabývá 
vývojem a výrobou vojenského vybavení 
včetně pušek, raket a vozidel. Koncern je 
pod přímou kontrolou korporace Rostec. 

Během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené 
síly používaly řízené letadlové střely 
Vichr-1 a útočné pušky AK-12, které 
koncern Kalashnikov vyrábí. 

Koncern JSC Kalashnikov tedy nese odpo
vědnost za poskytování materiální či 
finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

▼M57
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70. JSC UEC Klimov 

(АО „ОДК-Климов“) 

Adresa: ul. Kantemi
rovskaja 11, 
Sankt-Petěrburg, 
194100, Ruská fede
race / ул. Кантеми 
ровская, д. 11, г. 
Санкт-Петербург, 
194100 

Tel.: +7 (812) 454 
71 00 

Fax: +7 (812) 647 
00 29 

Internetová stránka: 
https://www.klimov. 
ru/en 

E-mail: 
klimov@klimov.ru 

Společnost JSC UEC Klimov navrhuje 
a vyrábí plynové turbíny pro vojenská 
i civilní letadla a řadí se v tomto odvětví 
mezi ruskou špičku. Společnost je součástí 
korporace United Engine Corporation. 

Společnost JSC UEC Klimov vyrábí motory 
pro vrtulníky Ka-52, které Rusko použilo 
během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině v roce 2022, mimo jiné 
i v bitvě o letiště Hostomel. 

Společnost JSC UEC Klimov tedy nese 
odpovědnost za poskytování materiální či 
finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

71. LLC Military Industrial 
Company 

(ООО Военно-промы 
шленная компания) 

Adresa: ul. Rochdel
skaja 15/8, 3. patro, 
kanc. 10–14, 
Moskva, 123376, 
Ruská federace / ул. 
Рочдельская, д. 15, 
строение 8, эт. 3 
ком. 10–14, г. 
Москва, 123376 

Tel.: +7 (495) 662- 
10-57 

Internetová stránka: 
https://milindcom.ru 

E-mail: secrvpk@ 
milindcom.ru 

Společnost Military Industrial Company je 
předním dodavatelem zbraní a vojenského 
vybavení pro ruské ozbrojené síly. Je 
součástí korporace Russian Machines 
a jejím vlastníkem je Oleg Děripaska. 

Podnik Arzamas Machine-Building Plant, 
jenž je součástí společnosti Military Indu
strial Company, vyrábí obojživelné obrněné 
transportéry BTR-80, které Rusko použilo 
během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině roce 2022. 

Společnost Military Industrial Company 
tedy nese odpovědnost za poskytování 
materiální či finanční podpory pro činnosti, 
jež narušovaly nebo ohrožovaly územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

72. PO More Shipyard 

(Акционерное 
Общество Судостроит 
ельный Завод „Море“) 

Adresa: ul. Desant
nikov 1, Primorskij, 
Feodosija, Krym, 
298176 / ул. Десан 
тников, д. 1, г. 
Феодосия, Крым, 
298176 

Tel.: +7 (36562) 29- 
3-22 

Internetová stránka: 
https://moreship.ru/ 
main/ 

E-mail: 
office@moreship.ru 

Společnost More Shipyard je hlavním doda
vatelem válečných lodí pro ruské námoř
nictvo. Po protiprávní anexi Krymského 
poloostrova Ruskou federací byla společnost 
More Shipyard Ruskou federací znárodněna 
a obdržela od ruského státu licenci na vývoj, 
výrobu, testování, instalaci, montáž, tech
nickou údržbu, opravy, likvidaci a prodej 
zbraní a vojenského vybavení. 

Vyráběla pro ruské námořnictvo korvety 
(projekt 22800), jež přispěly k militarizaci 
protiprávně anektovaného Krymu. Do loga 
společnosti je navíc začleněn vojenský 
symbol „Z“, jejž ruská propaganda používá 
na podporu nevyprovokované vojenské 
agrese vůči Ukrajině. 

Společnost More Shipyard tedy nese odpo
vědnost za poskytování materiální či 
finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Vlast
nictví tohoto subjektu bylo kromě toho 
převedeno v rozporu s ukrajinským právem. 

8.4.2022 

▼M57
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73. JSC Omsk Transport 
Machine Factory 
Omsktransmash 

(AO Омский завод 
транспортного машин 
остроения „ОМСКТ 
РАНСМАШ“) 

Adresa: ul. Krasnyj 
pereulok 2, Omsk, 
644020, Ruská fede
race / ул. Красный 
переулок, д. 2, г. 
Омск, 644020 

Tel.: +7 (3812) 44 
61 03 

Internetová stránka: 
http:// 
transmash-omsk.ru 

E-mail: info@ 
transmash-omsk.ru 

Omsktransmash je státem vlastněná strojí
renská společnost se sídlem v Omsku 
(Rusko). Vyrábí vícehlavňové raketomety 
TOS-1A, jež odpalují termobarické střely. 

Společnost Omsktransmash dodala systém 
TOS-1A ruským ozbrojeným silám. V roce 
2022 Rusko použilo systém TOS-1A během 
nevyprovokované vojenské agrese vůči 
Ukrajině. 

Společnost Omsktransmash tedy nese odpo
vědnost za poskytování materiální či 
finanční podpory pro činnosti, jež narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

74. JSC Russian Machines 

(ООО „Русские 
машины“) 

Adresa: ul. Rochdel
skaja 15, budova 8, 
Moskva, 123022, 
Ruská federace / ул. 
Рочдельская, д. 15, 
строение 8, г. 
Москва, 123022 

Tel.: +7 (495) 653 
82 07 

Internetová stránka: 
rm.ru 

E-mail: info@rm.ru 

JSC Russian Machines je průmyslový 
konglomerát ve vlastnictví Olega Děripasky. 
Jeho součástí jsou podniky Military Indu
strial Company a Arzamas 
Machine-Building Plant, jež vyrábějí obojži
velné obrněné transportéry BTR-80, které 
Rusko použilo během protiprávní invaze 
na Ukrajinu v roce 2022. 

Konglomerát JSC Russian Machines tedy 
nese odpovědnost za poskytování materiální 
či finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

75. JSC Sozvezdie Concern 

(АО Концерн „Созве 
здие“) 

Adresa: ul. Plecha
novskaja 13, 
Voroněž, 394018, 
Ruská federace / ул. 
Плехановская, д. 13, 
г. Воронеж, 394018 

Tel.: +7 473 252 
52 52 

Internetová stránka: 
https://www. 
sozvezdie.su 

E-mail: 
office@sozvezdie.su 

Koncern JSC Sozvezdie se zabývá vývojem 
a výrobou systémů a vybavení pro elektro
nický boj, radiové komunikace a elektro
nická protiopatření. 

Během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině v roce 2022 ruské ozbrojené 
síly použily zařízení víceúčelového zbraňo
vého systému pro elektronický boj 
Borisoglebsk-2, který koncern JSC 
Sozvezdie vyrábí. Systém Borisoglebsk-2 
byl již dříve nasazen na území separatistické 
tzv. „Luhanské lidové republiky“ 
na východní Ukrajině. 

Koncern JSC Sozvezdie tedy nese odpověd
nost za poskytování materiální či finanční 
podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo 
ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

▼M57
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76. JSC Research and Indu
strial Concern „Machine 
Engineering Technolo
gies“ - JSC RIC 
TECMASH 

(Холдинговая 
компания АО „Научно- 
производственный 
концерн ‚Технологии 
машиностроения‘“) 

Adresa: ul. Bolšaja 
Tatarskaja 35, budova 
5, Moskva, 115184, 
Ruská federace / ул. 
Большая Татарская, 
д. 35, строение 5, г. 
Москва, 115184 

Tel.: +7 495 459 
98 81 

Internetová stránka: 
http://tecmash.ru 

E-mail: 
info@tecmash.ru 

Koncern Tecmash hraje klíčovou roli, pokud 
jde o návrhy a výrobu raket a střeliva 
používaných ruskými ozbrojenými silami. 
Jedná se o dceřinou společnost korporace 
Roztec. 

Její dceřiná společnost NPO Splav vyrábí 
vícehlavňové raketomety BM-27 Uragan 
a BM-30 Smerch, které Rusko použilo 
během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině v roce 2022. Ruské ozbrojené 
síly použily vícehlavňové raketomety 
BM-27 Uragan a BM-30 Smerch při útocích 
kazetovou municí na civilní cíle na Ukrajině, 
které způsobily řadu obětí. 

Koncern Tecmash tedy nese odpovědnost 
za poskytování materiální či finanční 
podpory pro činnosti, jež narušovaly nebo 
ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

77. PJSC United Engine 
Corporation 

(АО „Объединенная 
двигателестроительная 
корпорация“) 

Adresa: tř. Buděnovo 
16, Moskva, 105118, 
Ruská federace / пр-т 
Буденного, д.16, г. 
Москва, 105118 

Tel.: Tel.: +7(495) 
232-55-02, +7(499) 
558-18-94 

Internetová stránka: 

https://www.uecrus. 
com 

E-mail: 
info@uecrus.com 

Společnost United Engine Corporation, 
dceřiná společnost korporace Roztec, navr
huje a vyrábí vojenské letecké motory, rake
tové motory a námořní plynové turbíny 
a zajišťuje jejich údržbu. 

Společnost JSC UEC Klimov, jedna ze 
společností, z nichž sestává Official United 
Engine Corporation, vyrábí motory pro 
vrtulníky Ka-52, které Rusko použilo 
během nevyprovokované vojenské agrese 
vůči Ukrajině v roce 2022, mimo jiné 
i v bitvě o letiště Hostomel. 

Společnost United Engine Corporation tedy 
nese odpovědnost za poskytování materiální 
či finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

78. Yantar Shipyard 

(Прибалтийский 
судостроительный 
завод „Янтарь“) 

Adresa: nám. 
Guskova 1, Kalinin
grad, 236005, Ruská 
federace / пл. 
Гуськова, д. 1, г. 
Калининград, 
236005 

Tel.: +7 (4012) 61 
30 83 

Internetová stránka: 
https:// 
shipyard-yantar.ru/en 

E-mail: office@ 
shipyard-yantar.ru 

Společnost Yantar Shipyard je součástí 
korporace United Shipbuilding Corporation, 
což je ruský konglomerát pro stavbu lodí ve 
vlastnictví státu a hlavní poskytovatel váleč
ných lodí pro ruské námořnictvo. 

Postavila velkou výsadkovou loď „Pjotr 
Morgunov“ (projekt 11711), kterou Rusko 
použilo během nevyprovokované vojenské 
agrese vůči Ukrajině v roce 2022. 

Společnost Yantar Shipyard tedy nese odpo
vědnost za poskytování materiální či 
finanční podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

8.4.2022 

▼M57
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79. Otkritie FC Bank 

(dříve známa jako 
NOMOS Bank) 

Právní forma: veřejná 
akciová společnost 

Adresa: ul. Letnikov
skaja 2, budova 4, 
Moskva, 115114, 
Ruská federace /ул. 
Летниковская, д. 2, 
строение 4, г. 
Москва, 115114 

Datum registrace: 
15.12.1999 

Registrační číslo: 
1027739019208 

Daňové identifikační 
číslo: 7706092528 

SWIFT/BIC: 
JSNMRUMM 

Přidružená osoba: 
Igor Finogenov, 
spoluzakladatel (nyní 
generální ředitel 
Euroasijské rozvojové 
banky) 

Přidružené subjekty: 
Centrální banka 
Ruské federace; vláda 
Ruské federace 

Otkritie FC Bank, dříve známa jako 
NOMOS Bank, patří mezi 10 největších 
bank v Rusku a pro vládu Ruské federace 
představuje systémově důležitou finanční 
instituci. Hlavním investorem Otkritie FC 
Bank je Centrální banka Ruské federace, 
která drží 99–100 % akcií. Jako jedna 
z čelných ruských finančních institucí ve 
vlastnictví státu je Otkritie FC Bank 
zdrojem vysokých příjmů pro Centrální 
banku Ruské federace i pro vládu Ruské 
federace. Otkritie FC Bank tudíž patří 
k subjektům a orgánům, které materiálně 
či finančně podporují vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny nebo které mají z vazby 
na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým 
osobám, subjektům a orgánům působícím 
v hospodářských odvětvích, která vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují 
značné zdroje příjmů. 

8.4.2022 

80. Novikombank 

Новикомбанк 

Právní forma: akciová 
komerční banka 

Adresa: ul. Poljanka 
Bolšaja 50/1, budova 
1, Moskva, 119180, 
Ruská federace / ул. 
Полянка Большая, д. 
50/1, строение 1., г. 
Москва, 1119180 

Místo registrace: 
Moskva, Ruská fede
race 

Registrační číslo: 
1027739075891 

Přidružené osoby: 
Georgieva Elena 
ALEKSANDROVNA 
(předsedkyně správní 
rady) Andrey Vale
ryevich KONDRA
TYEV (předseda 
představenstva) 

Přidružený subjekt: 
Rostec (ruská státní 
technologická korpo
race) 

Novikombank je dceřinou společností 
korporace Rostec (ruská státní technologická 
korporace), což je přední ruský konglomerát 
ve vlastnictví státu působící v oblasti 
obrany. Novikombank plní významnou 
úlohu při provádění ruských vládních 
programů zaměřených na rozvoj odvětví 
špičkových technologií v Rusku, neboť 
poskytuje financování klíčovým vojenským 
i civilním projektům. Novikombank působí 
v odvětvích, jež mají strategický význam 
pro vládu Ruské federace, zejména v odvětví 
obrany. Novikombank tudíž patří 
k subjektům a orgánům, které materiálně 
či finančně podporují vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny nebo které mají z vazby 
na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým 
osobám, subjektům a orgánům působícím 
v hospodářských odvětvích, která vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují 
značné zdroje příjmů. 

8.4.2022 

▼M57
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81. Sovcombank 

(dříve známa jako 
Buycombank) 

Typ subjektu: veřejná 
akciová společnost 

Adresa: ul. Butyr
skaya 76, budova 1, 
Moskva, 127015, 
Ruská federace / ул. 
Бутырская, д. 76, 
строение 1, г. 
Москва, 127015 

Datum registrace: 
1.11.1990 

Registrační číslo: 
1027739059754 

Daňové identifikační 
číslo: 7730058711 

Přidružený subjekt: 
vláda Ruské federace 

Sovcombank, dříve známa jako Buycom
bank, patří mezi největší banky v Rusku 
a ruská vláda i Centrální banka Ruské fede
race ji považují za systémově důležitou 
finanční a úvěrovou instituci. Sovcombank 
tudíž patří k právnickým osobám, subjektům 
a orgánům působícím v hospodářských 
odvětvích, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

8.4.2022 

82. VTB Bank 

ВТБ/Внешторгбанк 

Typ subjektu: veřejná 
akciová společnost 

Adresa: ul. Voron
tovskaja 43, budova 
1, Moskva, 109044, 
Ruská federace / ул. 
Воронцовская, д. 43, 
строение 1, г. 
Москва, 109044 

Místo registrace: ul. 
Děgťarnyj pereulok 
11a, Sankt-Petěrburg, 
191144, Ruská fede
race / ул. Дегтярный 
переулок, д. 11a, г. 
Санкт-Петербург, 
191144 

Datum registrace: 
17.10.1990 

Registrační číslo: 
1027739609391 

Přidružené osoby: 
Andrei Leonidowitsch 
KOSTIN (ředitel 
a předseda správní 
rady) Anton SILU
ANOV (předseda 
dozorčí rady) 

Přidružený subjekt: 
Federální agentura 
pro správu státního 
majetku (hlavním 
akcionářem je subdi
vize ruského minis
terstva pro hospo
dářský rozvoj) 

VTB Bank představuje pro ruskou vládu 
systémově důležitou finanční instituci; 
vláda Ruské federace je zároveň jejím 
významným akcionářem. Banka má úzké 
vazby na ruské zpravodajské služby a její 
generální ředitel byl jmenován do funkce 
prezidentem Vladimirem Putinem, jehož 
činy včetně anexe Krymského poloostrova 
obhajoval. Jako jedna z čelných ruských 
finančních institucí do značné míry ve vlast
nictví státu je VTB Bank rovněž zdrojem 
vysokých příjmů pro vládu Ruské federace. 
VTB Bank tudíž patří k subjektům 
a orgánům, které materiálně či finančně 
podporují vládu Ruské federace odpovědnou 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny 
nebo které mají z vazby na tuto vládu 
prospěch, jakož i k právnickým osobám, 
subjektům a orgánům působícím v hospodář
ských odvětvích, která vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny poskytují značné zdroje příjmů. 

8.4.2022 
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83. JSC GTLK 

State Transport Leasing 
Company 

Adresa: tř. Lenin
gradskij 31a, budova 
1, Moskva, 125284, 
Ruská federace / пр-т 
Ленинградский, д. 
31А, строение 1, г. 
Москва, 125284 

Sídlo: ul. Respubliki 
73, kanc. 100, Sale
chard, Jamalskoně
necký autonomní 
okruh, 62900B, 
Ruská federace / ул. 
Республики, д. 73, 
ком. 100, г. 
Салехард, Ямало- 
Ненецкий авто 
номный округ, 
62900B 

Typ subjektu: 
dopravní společnost 

Místo registrace: 
Moskva, Ruská fede
race 

Datum registrace: 
2001 

Hlavní místo 
obchodní činnosti: 
Ruská federace 

Přidružené subjekty: 
GTLK Europe, 
GTLK Asia, GTLK 
Middle East 

Tel.: (495) 221-00-12 
8-800-200-12-99 

E-mail: gtlk@gtlk.ru 

Společnost GTLK působí v odvětvích 
letecké, námořní a železniční dopravy, 
přepravy cestujících, vybavení automobilů 
a speciálního vybavení pro domácí společ
nosti činné v odvětví dopravy a realizuje 
investiční činnosti za účelem rozvoje ruské 
dopravní infrastruktury. Jejím jediným akci
onářem je Ruská federace zastoupená Minis
terstvem dopravy Ruské federace. V roce 
2020 bylo leasingové portfolio společnosti 
GTLK oceněno na 1,3 miliardy rublů; její 
různé dceřiné společnosti sídlí na Blízkém 
východě, v Asii i v Evropě. Společnost 
GTLK je právnickou osobou, která finančně 
podporuje vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu 
prospěch. 

8.4.2022 

▼M61 

84. JSC GARNIZON 

(v ruštině: АО 
Гарнизон) 

Adresa: Kosmodam
janskaja naběrežnaja 
24, budova 1, 
Moskva, 115035, 
Rusko 

Poštovní adresa: 
Sadovničeskaja 53, 
Moskva, 115035, 
Rusko 

Tel.: +7 (499) 790- 
92-12 

Internetová stránka: 
http://ao-garnizon.ru 

E-mail: info@ao- 
garnizon.ru 

Garnizon, a.s., je holdingová společnost 
podřízená Ministerstvu obrany Ruské fede
race. Její struktura zahrnuje více než 60 
subjektů. Společnost Garnizon plní úkoly 
stanovené Ministerstvem obrany a chrání 
zájmy ozbrojených sil Ruské federace. 
V zájmu Ministerstva obrany jednala v zadá
vacích řízeních jako veřejný zadavatel. 

Společnost Garnizon je tudíž právnickou 
osobou, která materiálně či finančně podpo
ruje vládu Ruské federace odpovědnou 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 

3.6.2022 
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85. JSC OBORONENERGO 

(v ruštině: АО Оборо 
нэнерго) 

Adresa: 1. Krasnosel
skij 11, Moskva, 
107140, Rusko 

Tel.: +7 (495) 532- 
13-06 

Internetová stránka: 
https://oboronenergo. 
su 

E-mail: info@oen.su 

Oboroneněrgo, a. s., je vojenský dodavatel 
energie, jenž v rámci vládních zakázek 
zajišťuje dodávky elektrické energie pro 
ruské vojenské jednotky a další subjekty 
podléhající Ministerstvu obrany. Společnost 
Oboroneněrgo se podílela na modernizaci 
vojenské letecké základny v Korenovsku, 
kterou ozbrojené síly Ruské federace použí
valy jako výchozí stanoviště pro útoky 
na cíle na území Ukrajiny během nevypro
vokované a neodůvodněné vojenské agrese 
Ruska vůči Ukrajině. 

Společnost Oboroneněrgo tudíž materiálně 
podporovala vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu 
prospěch. Kromě toho materiálně podporo
vala činnosti, jež narušovaly nebo ohrožo
valy územní celistvost, svrchovanost a nezá
vislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

86. OJSC Ulyanovsk Auto
mobile Plant (UAZ) 

(v ruštině: ООО 
„Ульяновский автомоб 
ильный завод“ (УАЗ)) 

Adresa: Moskovskoje 
šosse 92, Uljanovsk, 
Uljanovská oblast, 
432008 

Tel.: +7 (8422) 40- 
91-09 

Internetová stránka: 
https://uaz.global/ 

E-mail: 
mm.medvedev 
@dnd.team 

UAZ je ruský výrobce automobilů. Společ
nost UAZ dodává ozbrojeným silám Ruské 
federace vozidla UAZ Patriot, která ruská 
armáda používala během nevyprovokované 
a neodůvodněné vojenské agrese vůči Ukra
jině. 

Společnost UAZ tudíž materiálně podporuje 
vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má 
z vazby na tuto vládu prospěch. Je odpo
vědná za materiální podporu činností, jež 
narušovaly nebo ohrožovaly územní celi
stvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

87. JSC VOENTELECOM 
(VOYENTELEKOM) 

(v ruštině: АО „Воент 
елеком“) 

Adresa: Bolšaja 
Olenja 15A, budova 
1, Moskva, 107014, 
Rusko 

Tel.: +7 (495) 609- 
50-05, +7 (985) 900- 
50-05 

Internetová stránka: 
https://voentelecom.ru 

E-mail: info@ 
voentelecom.ru 

Vojentělekom, a. s., je hlavní poskytovatel 
telekomunikačních služeb Ministerstvu 
obrany Ruské federace. Vláda Ruské fede
race označila Vojentělekom za společnost 
federálního významu. Společnost Vojentě
lekom provádí údržbu a opravy IT infra
struktury, vojenského komunikačního vyba
vení, komunikačních spojení a vybavení pro 
elektronický boj ozbrojených sil Ruské fede
race, a to i na území protiprávně anektova
ného Krymu a Sevastopolu. Vyvinula pro 
ruskou armádu jednotný automatizovaný 
digitální komunikační systém. Pro ruské 
námořnictvo zajišťuje zabezpečenou široko
pásmovou rádiovou komunikaci, a to 
i na území protiprávně anektovaného Krym
ského poloostrova. Společnost Vojentě
lekom spolupracovala s koncernem Rostěch 
na vývoji standardu LTE pro území proti
právně anektovaného Krymu a Sevastopolu. 

3.6.2022 
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Společnost Vojentělekom tudíž materiálně 
podporovala vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny a měla z vazby na tuto vládu 
prospěch. Kromě toho materiálně podporo
vala činnosti, jež narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. 

88. JSC VOENTORG 

(v ruštině: АО „Воен 
торг“) 

Adresa: Sadovniče
skaja 55/26, budova 
3, Moskva, 115035, 
Rusko 

Tel.: +7 (495) 609- 
5200 

Internetová stránka: 
http://www. 
oaovoentorg.ru 

E-mail: info@ 
oaovoentorg.ru 

Přidružené subjekty: 
Podřízené společ
nosti: 

JSC „Voen
torg–West“; 

JSC „Voen
torg–South“; 

JSC „Voen
torg–Center“; 

JSC „Voen
torg–Vostok“; 

JSC „Voen
torg–Moscow“; 

Voentorg–Retail LLC 

Vojentorg, a. s., je dodavatelem zakázek pro 
Ministerstvo obrany Ruské federace. Pro 
ozbrojené síly Ruské federace zajišťuje 
společnost Vojentorg stravovací a prádelní 
služby a dodává jim vojenské uniformy. 
Její dceřiná společnost Vojentorg Retail 
navíc prodávala trička ve stylu ruské armády 
s vojenským symbolem „Z“, která ruská 
propaganda využívala k podpoře nevypro
vokované a neodůvodněné vojenské agrese 
Ruska vůči Ukrajině. 

Společnost Vojentorg tudíž materiálně či 
finančně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny. Kromě toho materiálně či 
finančně podporuje činnosti, jež narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

89. VOENTEKSTILPROM 
LLC 

(v ruštině: ООО 
ВоенТекстильПром) 

Adresa: Kolomenskij 
projezd 13a, Moskva, 
115446, Rusko 

Tel.: 8-499-444-32- 
84; 

Fax: 8-499-611-90-46 

Internetová stránka: 
https:// 
voentekstilprom.ru/ 

E-mail: 
office@vtpmsk.ru 

Vojentěkstilprom vyrábí oděvy pro potřeby 
vlády Ruské federace. Na objednávku pro 
účely obranu státu společnost Vojentěkstil
prom poskytovala dodávky ošacení ruským 
ozbrojeným silám. Vyrábí polní uniformy 
pro Národní gardu Ruské federace a košile 
pro příslušníky ruského námořnictva 
a Národní gardy Ruské federace. 

Společnost Vojentěkstilprom je tudíž práv
nickou osobou, která materiálně či finančně 
podporuje vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu 
prospěch. 

3.6.2022 

▼M61
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90. INDEPENDENT INSU
RANCE GROUP 

(v ruštině: СК 
НЕЗАВИСИМАЯ 
СТРАХОВАЯ 
ГРУППА) 

Adresa: Vspolnij 
Pereulok 18, budova 
2, Moskva, 123001 

Tel.: +7 (495) 926- 
72-70; 788-81-19 

Fax: +7 (495) 788- 
81-16 

Internetová stránka: 
www.nsg-ins.ru 

E-mail: 
info@nsg-ins.ru 

Společnost Nezávislá pojišťovací skupina 
(Nězavisimaja strachovaja gruppa) je pojis
titelem ruských společností působících 
v odvětví obrany. Je zařazena na seznam 
pojistitelů, kteří poskytují pojišťovací služby 
pro mezinárodní přepravu vojenského zboží. 
Spolupracuje s ruskými státními společ
nostmi a pojišťuje je, zejména ve vojenském 
a obranném sektoru. Nezávislá pojišťovací 
skupina je hlavním pojistitelem rizik 
Rostěchu, což je ruský konglomerát ve 
vlastnictví státu působící v oblasti obrany. 
Společnost patří mezi sponzory a účastníky 
mezinárodního vojenského a technického 
fóra „Army2022“, které pořádá ministerstvo 
obrany Ruské federace. 

3.6.2022 

Nezávislá pojišťovací skupina je proto 
odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Rovněž materiálně či finančně 
podporuje vládu Ruské federace odpo
vědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu 
prospěch. 

91. PJSC KAMAZ, také 
známa jako KAMAZ 
PTC 

(v ruštině: ПАО 
„КАМАЗ“) 

Adresa: Avtozavod
skij prospekt, 2, 
Naberežnyje Čelny, 
Republika Tatarstán, 
423827 

Tel.: +7 (800) 555- 
00-99 

Internetová stránka: 
https://kamaz.ru/en 

Email: 
callcentre@kamaz.ru 

Ruská společnost KAMAZ se zabývá 
vývojem a výrobou vozidel a vojenského 
vybavení. Vyrobila vozidla KAMAZ-5350, 
KAMAZ-6350 a KAMAZ 6560, která 
používaly ozbrojené síly Ruské federace 
během nevyprovokované a neoprávněné 
vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině. 

Je proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

92. JSC KRONSHTADT 
TEKHNOLOGII Group 
of Companies 

(v ruštině: Кронштадт- 
технологии группа 
компаний АО) 

Adresa: 115432, 
Moskva, Prospekt 
Andropova, 18, 
budova 9, Descartes 
Business Center, 
Rusko/ 199178, 
Petrohrad, Malyj 
prospekt, Vasiljevskyj 
ostrov, 54/4 

Tel.: +7 (495) 748- 
35-77, 

+7 (495) 230-00-36 
(Moskva); 

Skupina společností Kronštadt-těchnologii a. 
s. je ruský vojenský dodavatel, který vyvíjí 
a vyrábí vybavení, software a integrovaná 
řešení pro bezpilotní vzdušné prostředky 
a ruský obranný průmysl. Ozbrojené síly 
Ruské federace používaly bezpilotní 
vzdušné prostředky Orion vyrobené společ
ností Kronštadt-těchnologii při nevyprovo
kované a neodůvodněné vojenské agresi 
vůči Ukrajině. 

Je proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

▼M61
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+7 (812) 449-90-90 
(Petrohrad) 

Internetová stránka: 
https://kronshtadt.ru 

Email: 
uav@kronshtadt.ru; 
office@kronshtadt.ru 

93. Management Company 
Tatneft-Neftekhim LLC 

(v ruštině: OOO УК 
Татнефть-Нефтехим) 

Adresa: 423580, 
Republika Tatarstán, 
Nižněkamsk-10, P.O. 
Box 1, AIK-24, 
Rusko 

Tel.: +7(8555) 49-73- 
42, +7(8555) 49-75- 
86, 

Fax: +7 (8555) 49- 
75-86 

Internetová stránka: 
www.neftehim.tatneft. 
ru 

Email: 
nhk@tnnh.tatneft.ru 

Přidružené subjekty: 

JSC Nizhnekam
skshina; 

LLC Nizhnekamsk 
Truck Tyre Factory 

Nizhnekamsk SSC 
Tyre Factory; 

JSC Nizhnekam
sktekhuglerod; 

JSC Nizhnekamsk 
Mechanical Plant; 

TD ‘Kama’ Trading 
House; 

LLC ‘Kama’ Scien
tific & Technical 
Center; 

Správcovská společnost Tatněfť-Něftěchim 
spravuje a koordinuje podřízené společnosti 
Tatněftě působící v odvětví pneumatik, mezi 
něž patří TD KAMA, Nižněkamskšina 
a Nižněkamskyj zavod gruzovych šin. 
Spojuje všechny podniky s vazbou na podni
kání společnosti Tatněfť v odvětví pneu
matik a řídí jejich výrobu, procesy pláno
vání, obchodní operace, lidské zdroje 
a vztahy s veřejností. 

TD KAMA, hlavní distributor výrobků 
společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik, 
dodává pneumatiky ozbrojeným silám 
Ruské federace a Národní gardě Ruské 
federace. Nižněkamskšina vyrábí pneuma
tiky montované na obrněná vozidla K4386 
Typhoon-VDV. Mezi výrobky podniku 
Nižněkamskyj zavod gruzovych šin patří 
pneumatiky KAMA NU402, které jsou 
montovány na lehká obrněná vozidla Tigr 
nesoucí mobilní protitankové střely Kornet. 
Ozbrojené síly Ruské federace používaly 
obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV, 
lehká obrněná vozidla Tigr a mobilní proti
tankové střely Kornet při nevyprovokované 
a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukra
jině. 

3.6.2022 

LLC TATNEFT- 
Neftekhimsnab; 

JSC Yarpolimermash- 
Tatneft; 

LLC Energoshin
servis 

Společnost je proto odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho mate
riálně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny. 

▼M61
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94. Nizhnekamsk All-Steel 
Tyre Plant, LLC 

(v ruštině: ООО Нижн 
екамский завод 
грузовых шин) 

Adresa: 423580, 
Nižněkamsk, průmys
lová zóna, Republika 
Tatarstán, Rusko 

Tel.: +7 (8555) 49- 
73-40 

Internetová stránka: 
https://cmk.tatneft.ru/ 
?lang=ru 

Email: 
nkastp@tatneft.ru 

Přidružené subjekty: 

Tatneft 

Trading House 
KAMA 

Management 
Company 
Tatneft-Neftekhim 

Nizhnekamskshina 

Společnost Nižněkamskyj zavod gruzovych 
šin vyrábí celoocelové pneumatiky. Je to 
společnost podřízená společnosti Tatněfť. 
Její výrobky jsou dodávány Ministerstvu 
obrany Ruské federace. 

Vyrábí pneumatiky KAMA NU402, které 
jsou montovány na lehká obrněná vozidla 
Tigr nesoucí mobilní protitankové střely 
Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace 
používaly lehká obrněná vozidla Tigr 
a mobilní protitankové střely Kornet při 
nevyprovokované a neodůvodněné vojenské 
agresi vůči Ukrajině. 

Společnost je proto odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho mate
riálně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny. 

3.6.2022 

95. PJSC Nizhnekamskshina 

(v ruštině: ПАО 
„Нижнекамскшина“) 

Adresa: 423570, 
Republika Tatarstán, 
Nižněkamsk, Rusko 

Tel.: +8 555 49-79- 
30, 

fax: + 8 555 24-15- 
70 

Internetová stránka: 
https://shinakama. 
tatneft.ru 

E-mail: 
nksh@tatneft.ru 

Přidružené subjekty: 

Tatneft 

Trading House 
KAMA 

Management 
Company 
Tatneft-Neftekhim 

Nizhnekamsk 
All-Steel Tyre Plant 

Společnost Nižněkamskšina je předním 
ruským výrobcem pneumatik. Je to společ
nost podřízená společnosti Tatněfť. Vyrábí 
pneumatiky pod značkami KAMA a Viatti. 
Mezi její výrobky patří pneumatiky dvojího 
užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě 
Ruské federace. Vyrábí pneumatiky monto
vané na obrněná vozidla K4386 
Typhoon-VDV. Ozbrojené síly Ruské fede
race používaly vozidla K4386 
Typhoon-VDV během nevyprovokované 
a neodůvodněné vojenské agrese Ruska 
vůči Ukrajině. 

Společnost je proto odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho mate
riálně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny. 

3.6.2022 
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96. LLC TD KAMA 

(v ruštině: ООО ТД 
„КАМА”) 

Adresa: 423570, 
Rusko, Republika 
Tatarstán, Nižně
kamsk, Oblast 
Promzona, AIK-24, 
místnost 402 

Tel.: +7 (8555) 24- 
10-00, 24-10-10 

Internetová stránka: 
https://www.td-kama. 
com 

E-mail: 
info@td-kama.com 

Společnost TD KAMA je hlavním distribu
torem výrobků společnosti Tatněfť v odvětví 
pneumatik, které vyrábějí společnosti Nižně
kamskyj zavod gruzovych šin a Nižněkam
skšina. Dodává pneumatiky ozbrojeným 
silám Ruské federace a Národní gardě 
Ruské federace. 

Mezi výrobky společnosti Nižněkamskšina, 
které distribuuje TD KAMA, patří pneuma
tiky dvojího užití a vojenské pneumatiky 
dodávané vládě Ruské federace. Nižněkam
skšina vyrábí pneumatiky montované 
na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. 
Mezi výrobky společnosti Nižněkamskyj 
zavod gruzovych šin, které distribuuje TD 
KAMA, patří pneumatiky KAMA NU402, 
které jsou montovány na lehká obrněná 
vozidla Tigr nesoucí mobilní protitankové 
střely Kornet. Ozbrojené síly Ruské federace 
používaly obrněná vozidla K4386 
Typhoon-VDV, lehká obrněná vozidla Tigr 
a mobilní protitankové střely Kornet během 
nevyprovokované a neodůvodněné vojenské 
agrese Ruska vůči Ukrajině. 

3.6.2022 

Společnost je proto odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho mate
riálně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny. 

97. OJSC Balashikha 
Casting and Mechanical 
Plant 

(v ruštině: ОАО Бала 
шихинский литейно- 
механический завод) 

také známa jako OJSC 
BLMZ 

(v ruštině: ОАО БЛМЗ) 

Adresa: Šosse Entu
ziastov, 4, Balašicha, 
Moskevská oblast, 
143900, Ruská fede
race 

Tel.: +7 (495) 639- 
94-94 

Internetová stránka: 
https://www.blmz.ru 

E-mail: info@blmz.ru 

Společnost BLMZ je ruský odlévací 
a mechanický závod. Dodává materiály 
používané k výrobě zbraní ruským dodava
telům vojenského vybavení, na něž se vzta
hují sankce Unie vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

Je smluvním dodavatelem ozbrojených sil 
Ruské federace. Dodává vybavení a mate
riály pro výrobu několika letadel a vrtulníků, 
včetně vrtulníku Ka-52, který ozbrojené síly 
Ruské federace používaly během nevypro
vokované a neoprávněné vojenské agrese 
Ruska vůči Ukrajině. 

3.6.2022 
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Společnost je proto odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Kromě toho mate
riálně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny a má z vazby na tuto vládu 
prospěch. 

98. JSC REMDIZEL 

(v ruštině: АО 
„Ремдизель“) 

Adresa: 423800, 
Republika Tatarstán, 
Naberežnyje Čelny, 
Menzelinskij trakt, 
40, Rusko 

Tel.: 7 (8552) 55-15- 
88 / 7 (8552) 30-80- 
00 

Internetová stránka: 
http://www.remdizel. 
com 

E-mail: 
remdizel@kamaz.ru 

Přidružené subjekty: 

KAMAZ 

Společnost Remdizel vyrábí a opravuje 
kolová a pásová vozidla. Vyrábí vozidla 
Typhoon K-63968, obrněná vozidla odolná 
vůči minám, která používaly ozbrojené síly 
Ruské federace během nevyprovokované 
a neoprávněné vojenské agrese Ruska vůči 
Ukrajině. 

Je proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

99. JSC SUKHOI Company 

(v ruštině: ПАО 
Компания „Сухой“) 

Adresa: 125284, 
Rusko, Moskva, ul. 
Polikarpova, 23B, PO 
box 604 

Tel.: +7 (499) 550- 
01-06 

Internetová stránka: 
https://www.sukhoi. 
org 

E-mail: 
info@sukhoi.org 

Přidružené subjekty: 

United Aircraft 
Corporation 
(mateřská společnost) 

Společnost Suchoj, a s., je ruský výrobce 
letadel. Ozbrojené síly Ruské federace 
provozovaly bojová letadla vyrobená společ
ností Suchoj během nevyprovokované 
a neodůvodněné vojenské agrese Ruska 
vůči Ukrajině. 

Je proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

3.6.2022 

100. JSC „121 AIRCRAFT 
REPAIR PLANT“ 

(v ruštině: Акционерное 
общество „121 авиац 
ионный ремонтный 
завод“) 

Adresa: Rusko, 
143079, Moskevská 
oblast, Odincovo, 
Staryj Gorodok, ul. 
Postal, 10 

Tel.: +7 (498) 677- 
95-11 

Internetová stránka: 
https://121arz.ru 

E-mail: 
info@121arz.ru 

Společnost 121 aviacionnyj remontnyj 
zavod (121. závod na opravy letadel) opra
vuje letadla Su-25, Su-27 a MiG-29. Je to 
jediný podnik v Rusku, který současně 
opravuje letadla Su-25 a modernizuje je 
na verzi Su-25 SM. Letadla Su-25 SM 
používaly ozbrojené síly Ruské federace 
během nevyprovokované a neoprávněné 
vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině. 

3.6.2022 
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Společnost je proto odpovědná za materiální 
podporu činností, jež narušovaly nebo ohro 
žovaly územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. Rovněž materiálně 
či finančně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabili
zaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto 
vládu prospěch. 

101. National Settlement 
Depository (NSD) 
(Národní zúčtovací 
depozitář) 

(v ruštině: Нацио 
нальный расчетный 
депозитарий) 

Adresa: ul. Sparta
kovskaja 12, 105066, 
Moskva, Ruská fede
race 

Typ subjektu: neban
kovní úvěrová insti
tuce, akciová společ
nost 

Datum registrace: 
27.6.1996 

Státní registrační 
číslo: 3294 

Primární státní regis
trační číslo: 
1027739132563 

Daňové identifikační 
číslo: 7702165310 / 
770101001 

Hlavní místo 
obchodní činnosti: 
Ruská federace 

NSD je ruská nebankovní finanční instituce 
a centrální depozitář cenných papírů 
v Rusku. Na základě tržní hodnoty kapitá
lových a dluhových cenných papírů, které 
drží v úschově, je největším depozitářem 
cenných papírů v Rusku a jediným depozi
tářem, který má přístup k mezinárodnímu 
finančnímu systému. 

Ruská vláda a ruská centrální banka ji pova 
žují za systémově významnou finanční insti
tuci v Rusku. Hraje zásadní úlohu ve fungo
vání ruského finančního systému a jeho 
napojení na mezinárodní finanční systém, 
čímž přímo i nepřímo umožňuje ruské 
vládě realizovat její činnosti, politiky 
a zdroje. 

3.6.2022 

Přidružené subjekty: 
většinový akcionář / 
mateřská společnost 
s podílem 99,997 % 
(neuvedeno jednot
livě): 

veřejná akciová 
společnost „Moskva 
Exchange 
MICEX-RTS“ 
(Moskevská burza 
nebo MOEX), 

sídlo: Bolšoj Kislov
skij pereulok 13, 
125009 Moskva, 
Ruská federace, 

daňové identifikační 
číslo: 7702077840, 
primární státní regis
trační číslo: 
1027739387411 

Je téměř v plném vlastnictví Moskevské 
burzy, jejímž úkolem je poskytovat úplný 
přístup na ruské finanční trhy. Moskevská 
burza je pak díky své úloze a akcionářům 
ve vysoké míře ovládána ruskou vládou. 
NSD je tedy subjektem či orgánem, který 
materiálně či finančně podporuje vládu 
Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. 
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▼M63 

102. AVLITA Stevedoring 
Company 

Adresa: Prymorska 
ul. 2h, Sevastopol, 
Krym, Ukrajina 

Společnost AVLITA Stevedoring poskytuje 
služby související s nakládáním obilí na lodě 
v krymském přístavu Sevastopol, který 
Rusko nezákonně anektovalo. Z různých 
zpráv je patrné, že uvedená společnost 
nakládala lodě obilím, které bylo ukradeno 
zemědělcům a ukrajinskému státu na ukra
jinských územích, jež okupuje ruská 
armáda, anebo bylo nakoupeno od ukrajin
ských zemědělců pod nátlakem. Nese tedy 
odpovědnost za podporu nebo provádění 
činností nebo politik, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny. 

21.7.2022 

103. Nightwolves MC 

(Моторклуб, Ночные 
Волки) 

Adresa: Nižnyje 
Mnevniki, 110, Bike 
Centre, Moskva, 
Rusko 

Typ subjektu: Motor
kářský klub 

Místo registrace: 
Rusko 

Datum registrace: 
1989 

Noční vlci MC je nacionalistický motor
kářský klub založený v Moskvě v roce 1989, 
který má na celém světě přibližně 45 
poboček, včetně poboček v mnoha člen
ských státech Evropské unie. Noční vlci 
MC se aktivně zapojují do ruské vojenské 
agrese vůči Ukrajině tím, že veřejně podpo
rují anexi Krymu v roce 2014 a válku proti 
Ukrajině v roce 2022, aktivně šíří protiukra
jinskou a proruskou propagandu a po anexi 
Krymu a válce Ruska proti Ukrajině v roce 
2022 bojují společně s proruskými skupi
nami na Ukrajině a tyto skupiny podporují. 
Tento motorkářský klub je klíčovým podpo
rovatelem ruské vlády, aktivně podporuje 
ruskou státní propagandu v Rusku, jakož 
i v Evropě a na západním Balkáně, veřejně 
popírá právo Ukrajiny na státnost a vyzývá 
k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, 
přičemž podporuje myšlenku, že by Ukra
jina měla být nedílnou součástí Ruska. 

Má rovněž úzké vazby na ruského prezi
denta Vladimira Putina a ruskou vládu 
a v období let 2013 až 2015 získal státní 
finanční prostředky z Kremlu. Noční vlci 
MC jsou proto subjektem či orgánem, 
který materiálně podporuje činnosti narušu
jící nebo ohrožující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Je 
tedy subjektem, který nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, jež narušují nebo 
ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či 
bezpečnost na Ukrajině a tyto činnosti 
nebo politiky podporuje a provádí je. 

21.7.2022 
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104. The Alexander 
Gorchakov Public 
Diplomacy Fund 

(Фонд общественной 
дипломатии Алекс 
андра Горчакова) 

Adresa: 10/1 Jakovo
apostolskij pereulok, 
Moskva 105064, 
Rusko 

Typ subjektu: 
Nevládní organizace 

Místo registrace: 
Moskva 

Datum registrace: 
únor 2010 

Registrační číslo: 
1107799026752 

Fond Alexandera Gorčakova pro veřejnou 
diplomacii byl zřízen v roce 2010 ruským 
prezidentem Dmitrijem Medveděvem. 
Zakladatelem tohoto fondu bylo ruské 
ministerstvo zahraničních věcí a ministr 
zahraničních věcí je předsedou správní 
rady. Ministerstvo financuje činnost Gorča
kovova fondu, který naopak financuje analy
tická střediska a nevládní organizace zřízené 
a financované vládami. 

Gorčakovovův fond je určen na podporu 
ruských krajanů v postsovětském prostoru 
v souladu s ideologickými cíli Kremlu. 
Projekty organizované Gorčakovovým 
fondem jsou důležitými prvky diskurzu 
ruské zahraniční politiky. V roce 2015 ukra
jinská vláda uzavřela kancelář Gorčakovova 
fondu pro veřejnou diplomacii v Kyjevě 
kvůli protistátní propagandě. 

Fond Alexandera Gorčakova pro veřejnou 
diplomacii je proto odpovědný za aktivní 
podporu vlády Ruské federace odpovědnou 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny 
a má z vazby na tuto vládu prospěch. 

21.7.2022 

105. The Federal Agency for 
the Commonwealth of 
Independent States 
Affairs, Compatriots 
Living Abroad, and 
International Humanita
rian Cooperation 
(Rossotrudničestvo) 

(v ruštině: Федеральное 
агентство по делам 
Содружества Независ 
имых Государств, 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и по межд 
ународному гуманита 
рному сотрудничеству 
(Россотрудничество) 

Adresa: Ústředí: 
Rusko, 119019, 
Moskva, ul. Vozdvi 
ženka 18/9 

Tel.: +7 (495) 690- 
12-45 

E-mail: 
rossotr@rs.gov.ru 

Internetová stránka: 
https://rs.gov.ru 

Typ subjektu: agen
tura ruské federální 
vlády 

Místo registrace: 
Ruská federace, 
119019, Moskva, ul. 
Vozdviženka 18/9 

Datum registrace: 
6.9.2008 

Federální agentura pro společenství věcí 
nezávislých států, krajany žijící v zahraničí 
a mezinárodní humanitární spolupráci 
(Rossotrudničestvo) je federální výkonný 
orgán odpovědný za poskytování státních 
služeb a správu státního majetku za účelem 
podpory a rozvoje mezinárodních vztahů 
mezi Ruskou federací a členskými státy 
Společenství nezávislých států a dalších 
zahraničních zemí. 

Jedná se o hlavní státní agenturu, který 
využívá „měkké síly“ a hybridního vlivu, 
včetně propagace konceptu zvaného 
„Russkij mir“. Tato agentura je po mnoho 
let zastřešující organizací pro síť ruských 
krajanů a vlivových agentů a financuje 
různé veřejné diplomatické a propagandis
tické projekty, konsoliduje činnosti proru
ských aktérů a šíří narativy Kremlu, včetně 
historického revizionismu. 

21.7.2022 
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Rossotrudničestvo aktivně organizuje mezi
národní akce zaměřené na konsolidaci toho, 
aby širší veřejnost vnímala okupovaná ukra
jinská území jako ruská. Ředitel a zástupce 
ředitele agentury Rossotrudničestvo jedno
značně vyjádřili svou podporu útočné válce 
Ruska proti Ukrajině. 

Agentura Rossotrudničestvo nese tedy odpo
vědnost za činnosti nebo politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož 
i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině, a tyto 
činnosti nebo politiky podporuje nebo 
je provádí. Kromě toho je odpovědná 
za materiální a finanční podporu vlády 
Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a má 
z vazby na tuto vládu prospěch. 

106. Russkiy Mir Foundation 

(v ruštině: Фонд 
„Русский мир“) 

Adresa: 119285 
Mosfilmovskaja ul. 
40A, Moskva, Rusko 

Tel.: +7 (495) 981- 
5680 

E-mail: 
info@russkiymir.ru 

Internetová stránka: 
https://russkiymir.ru 

Typ subjektu: agen
tura ruské federální 
vlády 

Datum registrace: 
31.8.2007 

Nadace Ruský svět (Russkij mir) byla 
vytvořena a je financována vládou Ruské 
federace. Ta ji využívá k prosazování 
svých zájmů v postsovětských zemích. 

Jejím oficiálním úkolem je propagovat ruský 
jazyk a kulturu po celém světě, ale Kreml ji 
využívá jako důležitý nástroj vlivu, který 
silně propaguje ruskocentrickou agendu 
v postsovětských státech, odmítá legitimitu 
Ukrajiny jako svrchovaného státu a prosa
zuje její sjednocení s Ruskem. 

Nadace Ruský svět šíří prokremelskou 
a protiukrajinskou propagandu a obhajuje 
nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojen
skou agresi Ruska vůči Ukrajině. Ve svých 
oficiálních zveřejněných výstupech podporo
vala protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu 
i uznání separatistických tzv. „lidových 
republik“ v Donbasu Ruskou federací. 

Je proto odpovědná za podporu činností, jež 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Měla 
rovněž prospěch z vazby na vládu Ruské 
federace odpovědnou za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. 

21.7.2022 
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107. JSC Research and 
Production Association 
Kvant 

(v ruštině: Акционерное 
общество Научно- 
производственное 
объединение ‚Квант‘) 

Adresa: Bolšaja 
Sankt-Petěrburgskaja 
ul. 73, 173000 Velikij 
Novgorod, Ruská 
federace 

Tel.: (8162) 681303 

E-mail: 
ok@kvant-vn.ru 

Kvant je ruská společnost působící ve 
vojenském odvětví, která pro ruské ozbro
jené síly vyrábí systémy pro elektronický 
boj. 

Spolunavrhla a spoluvyráběla systém pro 
elektronický boj Krasucha-4 a vyráběla zaří
zení pro elektronický boj Rtut-BM. Systémy 
pro elektronický boj Krasucha-4 a Rtut-BM 
používaly ozbrojené síly Ruské federace 
během útočné války Ruska proti Ukrajině. 

Nese tedy odpovědnost za poskytování 
materiální podpory pro činnosti, jež narušo
valy nebo ohrožovaly územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Rovněž materiálně podporovala vládu 
Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla 
z vazby na tuto vládu prospěch. 

21.7.2022 

108. Sberbank 

(v ruštině: Сбербанк) 

Adresa: ul. Vavilova 
19, 117997 Moskva, 
Ruská federace 

Typ subjektu: veřejná 
akciová společnost 

Místo registrace: ul. 
Vavilova 19, 117997 
Moskva, Ruská fede
race 

Datum registrace: 
22.3.1991 

Registrační číslo: 
1027700132195 

Sberbank je v Rusku významnou finanční 
institucí. Jejím většinovým akcionářem je 
ruská centrální banka. Generálním ředitelem 
Sberbank byl ruský ministr hospodářství 
a obchodu za prezidenta Putina v letech 
2000 až 2007 a předsedou její dozorčí 
rady je ruský ministr financí. Jako největší 
banka v Rusku (s přibližně čtvrtinovým 
podílem na celkových ruských bankovních 
aktivech a třetinovým podílem 
na bankovním kapitálu), která je z velké 
části vlastněna ruskou vládou, vytváří Sber
bank navíc pro ruskou vládu vysoké příjmy. 
Sberbank tudíž patří k subjektům a orgánům, 
které finančně podporují vládu Ruské fede
race odpovědnou za anexi Krymu a za desta
bilizaci Ukrajiny a které mají z vazby 
na tuto vládu prospěch, jakož i k právnickým 
osobám, subjektům a orgánům působícím 
v hospodářských odvětvích, která vládě 
Ruské federace odpovědné za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny poskytují 
značné zdroje příjmů. 

21.7.2022 
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109. FORSS Group of 
Companies 

(v ruštině: Группа 
компаний ФОРСС) 

Adresa: ul. Magnito
gorskaja 51, E, 
195027, Petrohrad, 
Ruská federace 

Tel.: (+7812) 605-00- 
78 

Internetová stránka: 
http://www.forss.ru/ 
eng 

E-mail: 
info@forss-marine.ru 

FORSS je ruská společnost, která poskytuje 
inženýrské služby loďařskému průmyslu. 
Plní příkazy vlády Ruské federace. 

Podílela se na vývoji projektu černomořské 
flotily „Vasilij Bykov“. Tento „projekt 
22 160“ zahrnoval výrobu hlídkových lodí 
v Loděnici Zelenodolsk, které použilo 
ruské námořnictvo během útočné války 
Ruska proti Ukrajině. 

Skupina FORSS tedy nese odpovědnost 
za poskytování materiální podpory pro 
činnosti, jež narušovaly nebo ohrožovaly 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Rovněž materiálně podporovala 
vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla 
z vazby na tuto vládu prospěch. 

21.7.2022 

110. All-Russia „Young 
Army“ National Military 
Patriotic Social Move
ment Association 

(v ruštině: Всеросс 
ийское военно- 
патриотическое общес 
твенное движение 
„Юнармия“) 

také známa jako Yunar
miya 

(v ruštině: Юнармия) 

Adresa: 1. Krasno
kursantskij projezd, 1/ 
4, budova 1, Moskva, 
Rusko, 111033 

Tel.: +7 (495) 106- 
75-75 

Internetová stránka: 
https://yunarmy.ru/ 

E-mail: 
info@yunarmy.ru 

Všeruské vojensko-vlastenecké společenské 
hnutí Junarmija (Yunarmiya) je ruská para
militární organizace. Junarmija a její 
členové podporovali útočnou válku Ruska 
proti Ukrajině a v souvislosti s touto válkou 
šířili ruskou propagandu. Junarmija užívala 
vojenský symbol „Z“, jejž ruská propaganda 
používá na podporu ruské invaze na Ukra
jinu. 

S podporou ministerstev obrany a školství 
Ruské federace zorganizovala Junarmija 
kampaň, při níž dostali školáci za úkol 
napsat dopisy ruským vojákům, kteří se 
podílejí na ruské invazi na Ukrajinu. 
Kromě toho shromažďovala dary pro 
vojáky, kteří v této válce bojují. Uspořádala 
také letní tábory pro děti na území proti
právně anektovaného Krymského poloo
strova. 

Nese tedy odpovědnost za činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině, a tyto činnosti nebo politiky 
podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 
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▼M65 

111. Al-Sayyad Company for 
Guarding and Protection 
Services Ltd (rovněž 
známa jako „Lovci ISIS“ 
 تامدخلدايصلاةكرش –

 ةيامحلاوةسارحلا

Datum založení: 2017 

Ústředí: Al Suqayla
biya (region Hama) 

Al-Sayyad Company for Guarding and 
Protection Services Ltd je syrská soukromá 
bezpečnostní společnost, která byla založena 
v roce 2017, aby pod dohledem Wagnerovy 
skupiny v Sýrii působila při ochraně 
ruských zájmů (fosfáty, zemní plyn a zajiš
tění ropných lokalit). Tato společnost působí 
pod názvem „Lovci ISIS“ při náboru 
syrských žoldnéřů do Libye a Ukrajiny. 
Tato společnost tedy nese odpovědnost 
za činnosti nebo politiky, které narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchova
nost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu 
či bezpečnost na Ukrajině, tyto činnosti 
nebo politiky podporuje nebo je provádí. 

21.7.2022 
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BELGIE 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULHARSKO 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

ČESKO 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÁNSKO 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

NĚMECKO 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/ 
embargos-aussenwirtschaftsrecht.html 

ESTONSKO 

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 

IRSKO 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

ŘECKO 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

ŠPANĚLSKO 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/ 
SancionesInternacionales.aspx 

FRANCIE 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CHORVATSKO 

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

ITÁLIE 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_ 
europea/misure_deroghe/ 

KYPR 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

LOTYŠSKO 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITVA 

http://www.urm.lt/sanctions 
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LUCEMBURSKO 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html 

MAĎARSKO 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ 
ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

MALTA 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

NIZOZEMSKO 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

RAKOUSKO 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/ 
eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

POLSKO 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGALSKO 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMUNSKO 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVINSKO 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOVENSKO 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINSKO 

https://um.fi/pakotteet 

ŠVÉDSKO 

https://www.regeringen.se/sanktioner 

Adresa pro účely oznamování Evropské komisi: 
European Commission 
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital 
Markets Union (DG FISMA) 
Rue de Spa / Spaastraat 2 
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie 
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

▼M58
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