
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/878 

ze dne 3. června 2022, 

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na 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 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 
uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada dne 17. března 2014 přijala nařízení (EU) č. 269/2014.

(2) Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny a i nadále odsuzuje činnosti a politiky 
narušující územní celistvost Ukrajiny.

(3) Unie nanejvýš důrazně odsuzuje zvěrstva, která podle dostupných zpráv spáchaly ozbrojené síly Ruské federace 
v obci Buča i v dalších ukrajinských městech. Unie podporuje veškerá opatření vedoucí k zajištění toho, aby 
z porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva na Ukrajině ozbrojenými silami Ruské federace 
byla vyvozena odpovědnost.

(4) Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, 
na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno 65 osob 
a 18 subjektů.

(5) Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

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

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

V Bruselu dne 3. června 2022.

Za Radu
předsedkyně

C. COLONNA

(1) Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
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PŘÍLOHA 

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

1. OSOBY

Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

„1111. Azatbek Asanbekovich 
OMURBEKOV

(v ruštině: Азатбек 
Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Plukovník, velitel 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Adresa: Kňaze-Volkonskoje, Chabarovský kraj, 
Motostrelkovyj passaž, 3

Plukovník Azatbek Asanbekovič Omurbekov je velitelem 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.

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. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 7.1.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 4615 949409

Číslo průkazu totožnosti: У-184386

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.

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.

3.6.2022
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

1113. Viacheslav Sergeevich 
KLOBUKOV

(v ruštině: Вячеслав 
Сергеевич КЛОБУКОВ)

Plukovník 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.11.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 8001 142195

Číslo průkazu totožnosti: Ф-703443

Vjačeslav Sergejevič Klobukov 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.

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. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 24.1.1969

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 547363

Číslo průkazu totožnosti: 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. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 14.1.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 3802 634927

Číslo průkazu totožnosti: Ф-529191

Alexandr Leonidovič Šeršněv 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.

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
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

1116. Sergei Aleksandrovich 
VETROV

(v ruštině: Сергей 
Александрович ВЕТРОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.9.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 68 4 36337

Číslo průkazu totožnosti: X-296449

Sergej Alexandrovič Větrov 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.

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 motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 30.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6002 284996

Číslo průkazu totožnosti: Ф-052935

Ruslan Ovsepovič Miťajev 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.

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 motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.11.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1202 583493

Číslo průkazu totožnosti: У-639041

Andrej Nikolajevič Jermiško 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.

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
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

1119. Maksim Alekseevich 
PLATONENKOV

(v ruštině: Максим 
Алексеевич 
ПЛАТОНЕНКОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 3.1.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5003 593303

Číslo průkazu totožnosti: У-874515

Maxim Alexejevič Platoněnkov 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.

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 МАТАФОНОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.9.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7600 562816

Číslo průkazu totožnosti: Ф-594713

Vladimir Viktorovič Matafonov 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.

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 motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.8.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7603 794013

Číslo průkazu totožnosti: 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
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

1122. Evgenii Valerievich 
LADYZHENSKII

(v ruštině: Евгений 
Валерьевич 
ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 1.1.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 813 551489

Číslo průkazu totožnosti: У-853407

Jevgenij Valerijevič Ladyžejnskij 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.

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 ПАХАНДРИН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 19.9.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0402 274319

Číslo průkazu totožnosti: Ф-620770

Dmitrij Viktorovič Pachandrin 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.

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 motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 12.9.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5301 903199

Číslo průkazu totožnosti: Ф-607350

Anatolij Alexandrovič Šipicyn 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.

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
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

1125. Denis Nikolaevich DEEV

(v ruštině: Денис Николаевич 
ДЕЕВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 30.7.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 9002 427497

Číslo průkazu totožnosti: 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 BUKHVALOV

(v ruštině: Олег Юрьевич 
БУХВАЛОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 20.5.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1804 68726

Číslo průkazu totožnosti: 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 motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.12.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 2702 603048

Číslo průkazu totožnosti: Ф-670103

Dmitrij Alexandrovič Smoljago 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.

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.
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1128. Aleksei Viacheslavovich 
BOLSHAKOV

(v ruštině: Алексей 
Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.3.1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 576504

Číslo průkazu totožnosti: У-053364

Alexej Vjačeslavovič Bolšakov 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.

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 
Владимирович НАДЕЖДИН)

Podplukovník 64. samostatné motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 21.7.1977

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1002 570526

Číslo průkazu totožnosti: У-874071

Roman Vladimirovič Naděždin 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.

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 motostřelecké 
brigády 35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.10.1972

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0502 898734

Číslo průkazu totožnosti: У-721933

Viktor Vladimirovič Filippov 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.

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

CS
Ú

řední věstník Evropské unie 
L 153/22 

3.6.2022  



Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

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 federace

Datum narození: 24.11.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 9902 119102

Číslo průkazu totožnosti: 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 zvěrstva 
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 federace

Datum narození: 9.12.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6602 516592

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 29.3.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6702 594036

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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1134. Roman Victorovich BURDO

(v ruštině: Роман Викторович 
БУРДО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.11.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1003 651875

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 11.10.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 272127

Číslo průkazu totožnosti: 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 
Александрович КУРКИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 17.1.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 232754

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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1137. Evgeny Yurievich 
VAZHENOV

(v ruštině: Евгений Юрьевич 
ВАЖЕНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 27.1.1985

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1005 944897

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 3.7.1965

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 1005 724322

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 10.12.1971

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0803 940939

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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1140. Alexander Vladimirovich 
KOPYLOV

(v ruštině: Александр 
Владимирович КОПЫЛОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 29.9.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 73У1 420589

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 8.10.1980

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0810 999451

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 16.8.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0810 953377

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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1143. Andrey Nikolaevich 
IVANOV

(v ruštině: Андрей 
Николаевич ИВАНОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.2.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 2701 493476

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 19.1.1973

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 277244

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 25.11.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0501 704733

Datum vydání: 20.3.2002

Číslo průkazu totožnosti: 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
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1146. Sergey Viktorovich 
RUDENKO

(v ruštině: Сергей 
Викторович РУДЕНКО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 7.10.1975

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0801 524291

Datum vydání: 14.3.2002

Číslo průkazu totožnosti: 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. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 14.12.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: 6004 190824

Datum vydání: 10.10.2003

Číslo průkazu totožnosti: Ф-142685

Služební identifikační číslo: 1102882

Olga Alexandrovna Chamenoková je majorkou 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.

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
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1148. Dmitriy Gennadyevich 
LEVIN

(v ruštině: Дмитрий 
Геннадьевич ЛЕВИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.10.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0804 98883

Datum vydání: 30.6.2003

Číslo průkazu totožnosti: 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

1149. Dmitriy Alekseevich 
GONCHAR

(v ruštině: Дмитрий 
Алексеевич ГОНЧАР)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 31.1.1970

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 562844

Datum vydání: 27.5.2002

Číslo průkazu totožnosti: 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
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1150. Sergey Sergeevich ZORIN

(v ruštině: Сергей Сергеевич 
ЗОРИН)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 25.10.1982

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 7503 78809

Datum vydání: 2.3.2003

Číslo průkazu totožnosti: 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 Aleksandrovich 
POTAPOV

(v ruštině: Александр 
Александрович ПОТАПОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 8.5.1981

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 6603 808655

Datum vydání: 29.4.2003

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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1152. Stepan Viktorovich 
GRIGOROV

(v ruštině: Степан 
Викторович ГРИГОРОВ)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 26.3.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 8110 342164

Datum vydání: 9.7.2010

Číslo průkazu totožnosti: 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 federace

Datum narození: 19.1.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0802 688231

Datum vydání: 18.10.2015

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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1154. Valentin Pavlovich LUTSAK

(v ruštině: Валентин 
Павлович ЛУЦАК)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 5.4.1979

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 5004 572078

Datum vydání: 28.8.2004

Číslo průkazu totožnosti: 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

1155. Sergey Nikolaevich 
BORISENKO

(v ruštině: Сергей 
Николаевич БОРИСЕНКО)

Major 64. samostatné motostřelecké brigády 
35. vševojskové armády Ruské federace

Datum narození: 15.3.1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 0503 357858

Datum vydání: 30.1.2003

Číslo průkazu totožnosti: 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.
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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 společnosti 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

1157. Mikhail Evgenievich 
MIZINTSEV

(v ruštině: Михаил 
Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Velitel Národního střediska pro řízení obrany 
Ruské federace, generálplukovník

Datum narození: 10.9.1962

Místo narození: Averinskaja, okres Sjamža, 
Vologdská oblast.

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Generálplukovník Michail Mizincev je velitelem Národního střediska pro řízení 
obrany Ruské federace. Je též znám pod přezdívkou „Řezník z Mariupolu“ a byl 
identifikován jako velitel dohlížející na obléhání Mariupolu, během něhož při 
řízení bombardování tohoto města ruskými silami uplatňoval taktiku, která 
byla použita již dříve při obléhání 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 celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině, 
tyto činnosti nebo politiky podporuje nebo je provádí.
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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 federace

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 komunikační 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 ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 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 federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 721123760

Datum vydání: 12.9.2012

Datum skončení platnosti: 12.9.2022

Číslo průkazu totožnosti: 4516913332

Přidružené osoby: Dmitrij Peskov (otec)

Nikolaj Peskov je synem Dmitrije Peskova, tiskového tajemníka prezidenta 
Ruské federace 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.
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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 poloostrově. Podporuje tedy činnosti 
narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny. Je navíc spojena 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

1161. Sergey Vladimirovich 
SAVOSTYANOV

(v ruštině: Сергей 
Владимирович 
САВОСТЬЯНОВ)

Člen Moskevské městské dumy.

Datum narození: 22.8.1984

Místo narození: Ljubercy, Moskevská oblast, 
Ruská federace

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 nezávislých zemí a podporuje obnovu hranic 
bývalého Svazu sovětských socialistických republik, veřejně podporuje činnosti 
Ruské federace na Ukrajině. 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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1162. Andrei Yurievich LIPOV

(v ruštině: Андрей Юрьевич 
ЛИПОВ)

Ředitel ruské Federální služby pro dozor v oblasti 
telekomunikací, informačních technologií 
a hromadných sdělovacích prostředků 
(Roskomnadzor)

Datum narození: 23.11.1969

Místo narození: Moskva, Ruská federace

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 informační prostor, který propaguje 
a toleruje ozbrojenou agresi Ruska vůči Ukrajině a napomáhá jí.

3.6.2022

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 představitele 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 Ukrajiny nebo stabilitu či bezpečnost na Ukrajině.

1163. Volodymir Vasilyovich 
SALDO

(v ukrajinštině: Володимир 
Васильович САЛЬДО)

Člen zastupitelstva města Cherson, člen „Výboru 
pro záchranu, mír a pořádek“ v Chersonu

Bývalý starosta Chersonu (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 politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022
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1164. Kyrylo Sergiyovich 
STREMOUSOV

(v ukrajinštině: Кирило 
Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Předseda „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ 
v Chersonu

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 politiky narušující územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1165. Serhiy Mikolayovich 
CHEREVKO

(v ukrajinštině: Сергiй 
Миколайович ЧЕРЕВКО)

Člen „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ 
v Chersonu, 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

1166. Tetiana KUZMICH

(v ukrajinštině: Тетяна 
КУЗЬМIЧ)

Členka „Výboru pro záchranu, mír a pořádek“ 
v Chersonu

Bývalá zástupkyně starosty Chersonu

Předsedkyně organizace občanské společnosti 
ruského národního společenství „Rusič“

Datum narození: 10.4.1968

Státní příslušnost: ukrajinská

Pohlaví: žena

V březnu 2022 se Tetjana Kuzmičová podílela 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
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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 Danylčenková. 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 prosazuje politiky narušující územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

1168. Petr AKOPOV

(v ruštině: Петр АКОПОВ)

Funkce: ruský propagandista: 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 popírajících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá k „denacifikaci“ 
a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by Ukrajina měla 
být nedílnou součástí Ruska.

Pjotr Akopov tedy 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.
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1169. Timofey Nikolaevich 
SERGEYTSEV

(v ruštině: Тимофей 
Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Funkce: ruský propagandista: 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 popírajících právo Ukrajiny na státnost a vyzývá 
k „denacifikaci“ a k „deukrajinizaci“ země, přičemž podporuje myšlenku, že by 
Ukrajina měla být nedílnou součástí Ruska.

Timofej Sergejcev tedy 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.

3.6.2022

1170. Victoria NIKIFOROVA

(v ruštině: Виктория 
НИКИФОРОВА)

Funkce: ruská propagandistka: pracuje pro RIA 
Novosti

Datum narození: 12.6.1971

Místo narození: Moskva, Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: žena

Viktorija Nikiforovová je ruská propagandistka a sloupkařka v RIA Novosti, 
ruské státem vlastněné agentuře domácího zpravodajství pod faktickou státní 
kontrolou agentury „Rossija Segodňa“. Je ústřední postavou vládní propagandy 
a popřela právo Ukrajiny na existenci, jakož i schopnost 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 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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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 Kabajevová je navíc osobou spojenou s osobou zařazenou 
na seznam, která nese odpovědnost za činnosti, které narušují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině, a aktivně tyto činnosti podporuje.

3.6.2022

1172. Aleksandra MELNICHENKO

(v srbštině: Александра 
МЕЉНИЧЕНКО)

Datum narození: 21.4.1977

Místo narození: Bělehrad, Srbsko

Přidružená osoba: Andrej Igorevič Melničenko 
(manžel)

Státní příslušnost: srbská, chorvatská

Pohlaví: žena

Číslo pasu: chorvatský 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 přesahuje 30 milionů dolarů. V březnu 2022 se Alexandra 
Melničenková namísto svého manžela stala skutečnou majitelkou společnosti 
Firstline Trust, která je řízena společností Linetrust PTC Ltd, jež zastupuje 
skutečného majitele skupiny EuroChem.

Je tedy spojena s 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. Andrej Igorevič 
Melničenko kromě toho podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
jakož i stabilitu a bezpečnost na Ukrajině.
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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 
producentů ropy, která se zabývá vyhledáváním, průzkumem a rozvojem 
ropných a plynových 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 Chudajnatovi 
9,6 miliardy USD výměnou za společnost, která vlastní ropné pole na Tajmyru.

3.6.2022

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 
Vladimira 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.
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Obdržel řád „Za zásluhy o vlast“ za „posílení postavení Ruska na světovém trhu 
s energií a zlepšení jeho investičních vyhlídek“.

Je tedy jedním z předních podnikatelů působících 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 Prigožina, 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 ministerstva obrany.

3.6.2022

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.

CS
Ú

řední věstník Evropské unie 
L 153/42 

3.6.2022  



Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

1175. Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Funkce: spoluzakladatel a generální ředitel 
společnosti Yandex N.V.

Datum narození: 11.2.1964

Místo narození: Atyrau, Kazašská sovětská 
socialistická republika, Sovětský svaz (nyní 
Kazachstán)

Státní příslušnost: ruská, maltská

Pohlaví: muž

Arkadij Jurijevič Volož je ruský podnikatel s obchodními zájmy v oblasti IT 
a technologií. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Yandex. 
Yandex je největší internetová společnost v Rusku, která provozuje 
nejpopulárnější ruský vyhledávač.

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 duševního vlastnictví a prodej či přenos osobních 
údajů ruských uživatelů zahraničním společnostem, 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 materiálně či finančně podporuje vládu Ruské 
federace a je odpovědný za podporu činností nebo politik, jež narušují 
či ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
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2. SUBJEKTY

Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

„84. JSC GARNIZON

(v ruštině: АО Гарнизон)

Adresa: Kosmodamjanskaja 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 
federace. 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 zadávacích řízeních jako 
veřejný zadavatel.

Společnost Garnizon je tudíž právnickou osobou, která materiálně či finančně 
podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny.

3.6.2022

85. JSC OBORONENERGO

(v ruštině: АО Оборонэнерго)

Adresa: 1. Krasnoselskij 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 používaly jako výchozí stanoviště pro útoky na cíle na území 
Ukrajiny během nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči 
Ukrajině.

Společnost Oboroneněrgo tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto 
vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušovaly 
nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
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86. OJSC Ulyanovsk 
Automobile Plant (UAZ)

(v ruštině: ООО 
„Ульяновский 
автомобильный 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. Společnost UAZ dodává ozbrojeným silám 
Ruské federace vozidla UAZ Patriot, která ruská armáda používala během 
nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese vůči Ukrajině.

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 odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly nebo ohrožovaly 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022

87. JSC VOENTELECOM 
(VOYENTELEKOM)

(v ruštině: АО „Воентелеком“)

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 federace označila 
Vojentělekom za společnost federálního významu. Společnost Vojentělekom 
provádí údržbu a opravy IT infrastruktury, vojenského komunikačního 
vybavení, komunikačních spojení a vybavení pro elektronický boj ozbrojených 
sil Ruské federace, a to i na území protiprávně anektovaného Krymu 
a Sevastopolu. Vyvinula pro ruskou armádu jednotný automatizovaný digitální 
komunikační systém. Pro ruské námořnictvo zajišťuje zabezpečenou 
širokopásmovou rádiovou komunikaci, a to i na území protiprávně 
anektovaného Krymského poloostrova. Společnost Vojentělekom 
spolupracovala s koncernem Rostěch na vývoji standardu LTE pro území 
protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu.

3.6.2022

Společnost Vojentělekom tudíž materiálně podporovala vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny a měla z vazby na tuto 
vládu prospěch. Kromě toho materiálně podporovala činnosti, jež narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.
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88. JSC VOENTORG

(v ruštině: АО „Военторг“)

Adresa: Sadovničeskaja 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 společnosti:

JSC „Voentorg–West“;

JSC „Voentorg–South“;

JSC „Voentorg–Center“;

JSC „Voentorg–Vostok“;

JSC „Voentorg–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 
nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Společnost Vojentorg tudíž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské 
federace odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny. Kromě toho 
materiálně či finančně podporuje činnosti, jež narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost 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 Vojentěkstilprom 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 právnickou osobou, která materiálně či 
finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu prospěch.

3.6.2022
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90. INDEPENDENT 
INSURANCE 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 
pojistitelem ruských společností působících v odvětví obrany. Je zařazena 
na seznam pojistitelů, kteří poskytují pojišťovací služby pro mezinárodní 
přepravu vojenského zboží. Spolupracuje s ruskými státními společnostmi 
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 odpovědnou 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: Avtozavodskij 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 ohrožovaly 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);

+7 (812) 449-90-90 (Petrohrad)

Internetová stránka: https://kronshtadt.ru

Email: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

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 společností 
Kronštadt-těchnologii při nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agresi 
vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly 
nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022
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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 Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD ‘Kama’ Trading House;

LLC ‘Kama’ Scientific & 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 podnikání společnosti Tatněfť v odvětví pneumatik a řídí 
jejich výrobu, procesy plánování, 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 pneumatiky 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 protitankové střely Kornet při nevyprovokované 
a neodůvodněné vojenské agresi vůči Ukrajině.

3.6.2022

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly 
nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.
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94. Nizhnekamsk All-Steel Tyre 
Plant, LLC

(v ruštině: ООО 
Нижнекамский завод 
грузовых шин)

Adresa: 423580, Nižněkamsk, průmyslová 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 ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci 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 
společnost 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 montované 
na obrněná vozidla K4386 Typhoon-VDV. Ozbrojené síly Ruské federace 
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 ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

3.6.2022
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96. LLC TD KAMA

(v ruštině: ООО ТД „КАМА”)

Adresa: 423570, Rusko, Republika Tatarstán, 
Nižněkamsk, 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 distributorem výrobků společnosti Tatněfť 
v odvětví pneumatik, které vyrábějí společnosti Nižněkamskyj zavod 
gruzovych šin a Nižněkamskšina. Dodává pneumatiky ozbrojeným silám Ruské 
federace a Národní gardě Ruské federace.

Mezi výrobky společnosti Nižněkamskšina, které distribuuje TD KAMA, patří 
pneumatiky dvojího užití a vojenské pneumatiky dodávané vládě Ruské 
federace. Nižněkamskšina 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 ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

97. OJSC Balashikha Casting and 
Mechanical Plant

(v ruštině: ОАО 
Балашихинский литейно- 
механический завод)

také známa jako OJSC BLMZ

(v ruštině: ОАО БЛМЗ)

Adresa: Šosse Entuziastov, 4, Balašicha, 
Moskevská oblast, 143900, Ruská federace

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 dodavatelům vojenského vybavení, na něž 
se vztahují sankce Unie vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině.

Je smluvním dodavatelem ozbrojených sil Ruské federace. Dodává vybavení 
a materiály pro výrobu několika letadel a vrtulníků, včetně vrtulníku Ka-52, 
který ozbrojené síly Ruské federace používaly 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 ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Kromě toho materiálně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou za anexi 
Krymu a za destabilizaci 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 ohrožovaly 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 společností Suchoj během 
nevyprovokované a neodůvodněné vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině.

Je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušovaly 
nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

3.6.2022
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100. JSC „121 AIRCRAFT REPAIR 
PLANT“

(v ruštině: Акционерное 
общество „121 авиационный 
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) 
opravuje 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.

Společnost je proto odpovědná za materiální podporu činností, jež narušovaly 
nebo ohrožovaly územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. 
Rovněž materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace odpovědnou 
za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu 
prospěch.

3.6.2022

101. National Settlement 
Depository (NSD) (Národní 
zúčtovací depozitář)

(v ruštině: Национальный 
расчетный депозитарий)

Adresa: ul. Spartakovskaja 12, 105066, Moskva, 
Ruská federace

Typ subjektu: nebankovní úvěrová instituce, 
akciová společnost

Datum registrace: 27.6.1996

Státní registrační číslo: 3294

Primární státní registrační 
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 kapitálových a dluhových cenných 
papírů, které drží v úschově, je největším depozitářem cenných papírů v Rusku 
a jediným depozitářem, který má přístup k mezinárodnímu finančnímu 
systému.

Ruská vláda a ruská centrální banka ji považují za systémově významnou 
finanční instituci v Rusku. Hraje zásadní úlohu ve fungování 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 jednotlivě):

veřejná akciová společnost „Moskva Exchange 
MICEX-RTS“ (Moskevská burza nebo MOEX),

sídlo: Bolšoj Kislovskij pereulok 13, 125009 
Moskva, Ruská federace,

daňové identifikační číslo: 7702077840, 
primární státní registrační 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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