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▼B
DECYZJA RADY 2014/145/WPZiB
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami
podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 marca 2014 r. szefowie państw lub rządów państw
członkowskich Unii stanowczo potępili niesprowokowane
pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności i integral
ności terytorialnej Ukrainy i wezwali Federację Rosyjską do
natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych do miejsc
ich stałego stacjonowania zgodnie ze stosownymi umowami.
Wezwali Federację Rosyjską do umożliwienia międzynarodowym
obserwatorom natychmiastowego dostępu. Szefowie państw lub
rządów uznali, że decyzja Rady Najwyższej Autonomicznej
Republiki Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przy
szłego statusu tego terytorium jest sprzeczna z konstytucją
Ukrainy i w związku z tym – nielegalna.

(2)

Szefowie państw lub rządów postanowili podjąć działania, w tym
te przewidziane przez Radę w dniu 3 marca 2014 r., a w szcze
gólności zawiesić rozmowy dwustronne z Federacją Rosyjską
w kwestiach wizowych, a także rozmowy z Federacją Rosyjską
na temat nowej wszechstronnej umowy mającej zastąpić obecną
umowę o partnerstwie i współpracy.

(3)

Szefowie państw lub rządów podkreślili, że rozwiązanie kryzysu
należy znaleźć w drodze negocjacji między rządami Ukrainy
i Federacji Rosyjskiej, w tym przy wykorzystaniu ewentualnych
mechanizmów wielostronnych, i że w przypadku braku rezul
tatów w ograniczonych ramach czasowych Unia podejmie
decyzję o dodatkowych środkach, takich jak zakaz podróżowania,
zamrożenie aktywów oraz odwołanie szczytu UE–Rosja.

(4)

W obecnych okolicznościach należy zastosować ograniczenia
podróżowania i zamrożenie aktywów wobec osób odpowiedzial
nych za działania podważające integralność terytorialną, suweren
ność oraz niezależność Ukrainy lub im zagrażające, w tym za
sprzeczne z konstytucją Ukrainy działania odnoszące się do przy
szłego statusu dowolnej części jej terytorium, a także wobec
osób, podmiotów lub organów powiązanych z tymi osobami.

(5)

Unia musi podjąć dalsze działania, aby wdrożyć niektóre środki,
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
▼M9
1.
Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby uniemoż
liwić wjazd na swoje terytoria lub przejazd przez nie:
a) osobom fizycznym, które aktywnie wspierają lub realizują działania
lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na
Ukrainie lub im zagrażają, osobom fizycznym, które ponoszą odpo
wiedzialność za takie działania lub polityki, lub osobom fizycznym,
które utrudniają pracę organizacjom międzynarodowym na Ukrainie,
a także osobom fizycznym z nimi powiązanym;
b) osobom fizycznym, które aktywnie wspierają, materialnie lub finan
sowo rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu
lub destabilizację wschodniej Ukrainy lub też uzyskują korzyści od
tych decydentów; lub
c) osobom fizycznym, które przeprowadzają transakcje z grupami sepa
ratystycznymi w ukraińskim regionie Donbasu;
zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku.
▼B
2.
Ust. 1 nie zobowiązuje państwa członkowskiego do odmowy
wjazdu na swoje terytorium własnym obywatelom.
3.
Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, gdy dane
państwo członkowskie związane jest zobowiązaniem wynikającym
z prawa międzynarodowego, mianowicie:
a) państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową organi
zację międzyrządową;
b) państwo to jest państwem przyjmującym międzynarodową konfe
rencję zwołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub
pod jej auspicjami;
c) zastosowanie ma umowa wielostronna przyznająca przywileje
i immunitety; lub
d) zastosowanie ma Traktat pojednawczy z 1929 roku (traktat late
rański) zawarty między Stolicą Apostolską (Państwem Watykań
skim) a Włochami.
4.
Uznaje się, że ust. 3 ma również zastosowanie w przypadkach,
gdy państwo członkowskie jest państwem przyjmującym Organizację
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
5.
Rada jest należycie informowana o wszelkich przypadkach przy
znania przez państwo członkowskie zwolnienia na mocy ust. 3 lub 4.
6.
Państwa członkowskie mogą przyznać zwolnienia ze środków
nałożonych na podstawie ust.1, w przypadku gdy podróż jest uzasad
niona pilną potrzebą humanitarną lub uczestnictwem w posiedzeniach
międzyrządowych oraz posiedzeniach, których promotorem lub gospo
darzem jest Unia, lub posiedzeniach, których gospodarzem jest państwo
członkowskie sprawujące przewodnictwo w OBWE – wówczas gdy
prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio propagujący polityczne
cele środków ograniczających, w tym wsparcie dla integralności teryto
rialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.
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7.
Państwo członkowskie, zamierzające przyznać zwolnienia,
o których mowa w ust. 6, powiadamia o tym na piśmie Radę. Zwol
nienie uważa się za przyznane, chyba że co najmniej jeden członek
Rady wniesie sprzeciw na piśmie w ciągu dwóch dni roboczych od
otrzymania powiadomienia o proponowanym zwolnieniu. W przypadku
gdy co najmniej jeden członek Rady wniesie sprzeciw, Rada, stanowiąc
większością kwalifikowaną, może postanowić o przyznaniu proponowa
nego zwolnienia.
8.
W przypadku gdy zgodnie z ust. 3, 4, 6 i 7 dane państwo człon
kowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub przejazd przez nie
osobom wymienionym w załączniku, zezwolenie to dotyczy jedynie
celu, w którym zostało udzielone osobie objętej tym zezwoleniem.

Artykuł 2
▼M9
1.
Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze nale
żące do lub będące w posiadaniu lub pod kontrolą:
a) osób fizycznych, które aktywnie wspierają lub realizują działania lub
polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im
zagrażają, osób fizycznych, które ponoszą odpowiedzialność za takie
działania lub polityki, lub osób fizycznych, które utrudniają pracę
organizacji międzynarodowych na Ukrainie, a także osób fizycznych
lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, które wspierają, mate
rialnie lub finansowo, działania podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają;
c) osób prawnych, podmiotów lub organów na Krymie lub w Sewasto
polu, których własność została przeniesiona w sposób sprzeczny
z prawem ukraińskim, lub osób prawnych, podmiotów lub organów,
które odniosły korzyści w związku z takim przeniesieniem własności;
d) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które
aktywnie wspierają, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów
odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej
Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tych decydentów; lub
e) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które prze
prowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim
regionie Donbasu;
zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku.
▼B
2.
Nie udostępnia się – bezpośrednio ani pośrednio – wymienionym
w załączniku osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub
organom, ani na ich rzecz, żadnych środków finansowych ani zasobów
gospodarczych.
3.
Właściwy organ państwa członkowskiego może zezwolić na
odblokowanie niektórych zamrożonych środków finansowych lub
zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finan
sowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznaje za
stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze,
o których mowa, są:
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a) niezbędne do pokrycia wydatków na podstawowe potrzeby osób
wymienionych w załączniku oraz członków ich rodzin pozostających
na ich utrzymaniu, w tym opłat za żywność, czynsz lub kredyt
hipoteczny, leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych
oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów hono
rariów oraz na zwrot poniesionych wydatków związanych ze świad
czeniem usług prawniczych;
c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat za obsługę
w odniesieniu do rutynowego utrzymywania lub przechowywania
zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub
d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem
że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych
państw członkowskich oraz Komisję, co najmniej dwa tygodnie
przed przyznaniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, że
specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane.
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie
oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie
niniejszego ustępu.
4.
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państwa człon
kowskiego mogą zezwolić na odblokowanie niektórych zamrożonych
środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są
następujące warunki:
a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia
arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub
organ, o których mowa w ust. 1, zostali umieszczeni w wykazie
znajdującym się w załączniku, lub przedmiotem orzeczenia sądo
wego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia
sądowego podlegającego egzekucji w danym państwie członkow
skim przed tym dniem lub później;
b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane
wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim
orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub
decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie prze
pisy ustawowe i wykonawcze dotyczące praw osób, którym takie
roszczenia przysługują;
c) orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby fizycznej
lub prawnej, podmiotu lub organu, którzy zostali umieszczeni
w wykazie znajdującym się w załączniku; oraz
d) uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem
publicznym danego państwa członkowskiego.
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie
oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie
niniejszego ustępu.
5.
Ust. 1 nie uniemożliwia osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi
lub organowi, umieszczonym w wykazie, dokonywania płatności należ
nych z tytułu umowy zawartej przed dniem umieszczenia takiej osoby
fizycznej lub prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu w wykazie
znajdującym się w załączniku, pod warunkiem że dane państwo człon
kowskie ustaliło, że płatność nie jest bezpośrednio ani pośrednio doko
nywana na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu,
o których mowa w ust. 1.
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6.
Ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożo
nych rachunkach z tytułu:
a) odsetek i innych dochodów na tych rachunkach;
b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań,
które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych
rachunków środkami przewidzianymi w ust. 1 i 2; lub
c) płatności należnych z tytułu orzeczeń sądowych, decyzji administra
cyjnych lub arbitrażowych wydanych w Unii lub podlegających
egzekucji w danym państwie członkowskim,
pod warunkiem, że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności
nadal podlegają środkom przewidzianym w ust. 1.

Artykuł 3
▼M3
1.
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek państwa członkow
skiego lub Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa, podejmuje decyzję o sporządzeniu i zmianie
wykazu znajdującego się w załączniku.
▼B
2.
Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnie
niem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej,
danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio – gdy adres
jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej
osobie, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.
3.
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione
istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o której
mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę, dany podmiot
lub dany organ.

Artykuł 4
1.
Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób
fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa
w art. 1 ust. 1 oraz w art. 2 ust. 1.
2.
W załączniku podaje się również ewentualnie dostępne informacje
konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych,
podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje
takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę
i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportu i dowodu tożsa
mości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odnie
sieniu do osób prawnych, podmiotów lub organów, informacje takie
mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji
i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 5
Aby zmaksymalizować efekt środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 i w
art. 2 ust. 1, Unia zachęca państwa trzecie do przyjęcia środków ograni
czających podobnych do środków przewidzianych w niniejszej decyzji.
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Artykuł 6
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzien
niku Urzędowym Unii Europejskiej.
▼M14
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2016 r.
▼B
Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałego przeglądu. W stosownych
przypadkach jej okres obowiązywania jest przedłużany lub jest ona
zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.
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ZAŁĄCZNIK
Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 i 2

▼M3
▼C1
Osoby

▼B
Imię i nazwisko
(transkrypcja
angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

▼M14
1.

Sergey Valerye
vich
AKSYONOV,
►C5 Sergei
Valerievich
AKSENOV
(Сергей Вале
рьевич
AKCëHOB) ◄,

Data urodzenia:
26.11.1972
Miejsce urodzenia:
Bielce (Bălți), obecnie
Republika Mołdawii

Vladimir
Andreevich
Konstantinov
(Владимир
Андреевич
Константинов)

17.3.2014

Członek Prezydium Rady Federacji.

Serhiy Valeriy
ovych
AKSYONOV
(Сергiй Вале
рiйович
Аксьонов)
2.

Aksjonow został wybrany „premierem Krymu”
przez Radę Najwyższą Krymu w dniu 27 lutego
2014 r. w obecności uzbrojonych prorosyjskich
bojówkarzy. Jego „wybór” został uznany przez
Oleksandra Turczynowa w dniu 1 marca 2014 r.
za sprzeczny z konstytucją. Aksjonow aktywnie
lobbował za „referendum” zaplanowanym na
16 marca 2014 r. Od 9 października 2014 r.
„przywódca” tak zwanej „Republiki Krymu”.

Data urodzenia:
19.11.1956
Miejsce urodzenia:
Vladimirovka (lub
Vladimirovca), Region
Slobozia, Mołdawska
SRR (obecnie Republika
Mołdawii) lub

Jako przewodniczący Rady Najwyższej Auto
nomicznej Republiki Krymu Konstantynow
odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowa
nych przez Radę Najwyższą w sprawie „refe
rendum” wymierzonego w integralność teryto
rialną Ukrainy i wzywał wyborców, aby głoso
wali za niepodległością Krymu.

17.3.2014

Jako były zastępca przewodniczącego Rady
Ministrów Krymu Temirgaliew odegrał ważną
rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę
Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzo
nego w integralność terytorialną Ukrainy.
Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do
Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

Berezowski został 1 marca 2014 r. mianowany
głównodowodzącym ukraińskiej marynarki
wojennej, następnie jednak złożył przysięgę
krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym
swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej
marynarki wojennej.

17.3.2014

Bogomol, Mołdawska
SRR
3.

Rustam Ilmiro
vich Temirgaliev

Data urodzenia:
15.8.1976

(Рустам Ильми
рович Темирг
алиев)

Miejsce urodzenia:
Ułan-Ude, Buriacka
ASRR
(Rosyjska FSRR)

4.

Denis Valentino
vich Berezovskiy

Data urodzenia:
15.7.1974

(Денис Валент Miejsce urodzenia:
инович Березов Charków, Ukraińska
SRR
ский)

Następnie został mianowany zastępcą dowódcy
należącej do Federacji Rosyjskiej floty
czarnomorskiej.
5.

Aleksei Mikhai
lovich Chaliy

Data urodzenia:
13.6.1961

(Алексей
Михайлович
Чалый)

Miejsce urodzenia:
Moskwa lub Sewastopol

Czalij został „burmistrzem Sewastopola” przez
aklamację 23 lutego 2014 r. i zaakceptował ten
„wybór”. Aktywnie działał na rzecz przekształ
cenia Sewastopola – po referendum zaplano
wanym na 16 marca 2014 r. – w oddzielny
podmiot należący do Federacji Rosyjskiej
Podpisał traktat o przyjęciu Republiki Krymu
przez Rosję. Przewodniczący zgromadzenia
ustawodawczego miasta Sewastopol.

17.3.2014
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6.

Informacje identyfikacyjne

8.

Data
umieszczenia
w wykazie

Data urodzenia:
29.3.1965

Zima został 3 marca 2014 r. mianowany przez
„premiera” Aksjonowa nowym szefem Służby
Bezpieczeństwa Krymu (SBU) i przyjął tę
nominację. Przekazał ważne informacje,
również bazę danych, rosyjskim służbom
wywiadowczym (SBU). Dane te obejmowały
informacje na temat aktywistów Euromajdanu
i obrońców praw człowieka na Krymie.
Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz
Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu.
11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na
Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby
Bezpieczeństwa Krymu.

17.3.2014

Yuriy Gennadye Data urodzenia:
19.11.1969
vich Zherebtsov

Doradca przewodniczącego Rady Najwyższej
Krymu, jeden z czołowych organizatorów
„referendum” z 16 marca 2014 r. wymierzo
nego w integralność terytorialną Ukrainy.
Członek Izby Społecznej tzw. „Republiki
Krymu”.

17.3.2014

Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej; Cekow
wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali
bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej
Republiki Krymu. Zaangażował w to przed
sięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc
mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicja
tywy krymskich posłów zwrócono się do rosyj
skich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej
Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich
przywódców, którzy publicznie wzywali do
przyłączenia Krymu do Rosji.

17.3.2014

Pyotr Anatoliy
ovych Zima
(Пётр Анатол
ьевич Зима)

7.

Przyczyny

(Юрий Генн
адиевич
Жеребцов)

Miejsce urodzenia:
Izmaił, obwód odeski,
Ukraińska SRR lub
Odessa

Sergey Pavlo
vych Tsekov

Data urodzenia:
29.9.1953 lub 23.9.1953

(Сергей
Павлович
Цеков)

Miejsce urodzenia:
Symferopol

Członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej
z ramienia tzw. „Republiki Krymu”.

9.

10.

Ozerov, Viktor
Alekseevich

Data urodzenia:
5.1.1958

Przewodniczący
Komisji
Bezpieczeństwa
i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

(Виктор Алекс
еевич Озеров)

Miejsce urodzenia:
Abakan, Chakasja

1 marca 2014 r. Ozerow, w imieniu Komisji
Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji,
publicznie poparł na forum Rady Federacji
rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

Data urodzenia:
Dzhabarov,
Vladimir Michai 29.9.1952
lovich

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Międzynarodowych Rady Federacji Federacji
Rosyjskiej.

(Владимир
Михайлович
Джабаров)

1 marca 2014 r. Dżabarow w imieniu Komisji
Spraw Międzynarodowych Rady Federacji
publicznie poparł na forum Rady Federacji
rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

17.3.2014
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11.

12.

13.

14.

16.

17.

Przyczyny

Klishas, Andrei
Aleksandrovich

Data urodzenia:
9.11.1972

Przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyj
nego Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

(Андрей Алекс
андрович
Клишас)

Miejsce urodzenia:
Swierdłowsk

1 marca 2014 r. Kliszas publicznie poparł na
forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyj
skich na Ukrainie. W publicznych oświadcze
niach Kliszas starał się uzasadnić rosyjską
interwencję wojskową na Ukrainie, twierdząc,
że „ukraiński prezydent popiera apel władz
Krymu do prezydenta Federacji Rosyjskiej
o udzielenie wszechstronnej pomocy w obronie
obywateli Krymu”.

Ryzhkov,
Nikolai Ivano
vich

Data urodzenia:
28.9.1929

Członek Komisji do Spraw Federalnych, Poli
tyki Regionalnej i Północy Rady Federacji
Federacji Rosyjskiej.

(Николай
Иванович
Рыжков)

Miejsce urodzenia:
Dulejewka, obwód
doniecki, Ukraińska
SRR

1 marca 2014 r. Ryżkow publicznie poparł na
forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyj
skich na Ukrainie.

Bushmin, Evgeni
Viktorovich

Data urodzenia:
4.10.1958

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji
Rosyjskiej.

(Евгений
Викторович
Бушмин)

Miejsce urodzenia:
Łopatino, obwód serga
czijski, RFSRR

1 marca 2014 r. Buszmin publicznie poparł na
forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyj
skich na Ukrainie.

Totoonov,
Aleksandr Bori
sovich

Data urodzenia:
3.4.1957

Członek Komisji Kultury, Nauki i Informacji
Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

Miejsce urodzenia:
Ordżonikidze, Osetia
Północna

1 marca 2014 r. Totoonow publicznie poparł na
forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyj
skich na Ukrainie.

Panteleev, Oleg
Evgenevich

Data urodzenia:
21.7.1952

Były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do
Spraw Parlamentarnych Rady Federacji.

(Олег
Евгеньевич
Пантелеев)

Miejsce urodzenia:
Żitnikowskoje, obwód
kurgański

1 marca 2014 r. Pantelejew publicznie poparł
na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił
rosyjskich na Ukrainie.

Mironov, Sergei
Mikhailovich

Data urodzenia:
14.2.1953

(Сергей
Михайлович
Миронов)

Miejsce urodzenia:
Puszkin, obwód lenin
gradzki

Członek Rady Dumy państwowej; przywódca
frakcji Sprawiedliwa Rosja w Dumie Federacji
Rosyjskiej.

Zheleznyak,
Sergei Vladimi
rovich

Data urodzenia:
30.7.1970

Wiceprzewodniczący Dumy państwowej Fede
racji Rosyjskiej.

Miejsce urodzenia:
Sankt Petersburg (d.
Leningrad)

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbroj
nych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobi
ście prowadził demonstrację popierającą użycie
rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

(Александр
Борисович
Тотоонов)

15.

Informacje identyfikacyjne

(Сергей Влад
имирович
Железняк)

Data
umieszczenia
w wykazie

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

17.3.2014

Autor projektu ustawy pozwalającej Federacji
Rosyjskiej przyłączać terytoria innego kraju
bez jego zgody i bez międzynarodowego trak
tatu, pod pretekstem ochrony obywateli
rosyjskich.

17.3.2014
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18.

19.

20.

Slutski, Leonid
Eduardovich

Data urodzenia:
4.1.1968

(Леонид Эдуа
рдович
Слуцкий)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Vitko, Aleksandr
Viktorovich

Data urodzenia:
13.9.1961

Głównodowodzący
wiceadmirał.

(Александр
Викторович
Витко)

Miejsce urodzenia:
Witebsk (Białoruska
SRR)

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami
rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium
Ukrainy.

Sidorov,
Anatoliy
Alekseevich

Data urodzenia:
2.7.1958

Głównodowodzący
Zachodniego
Okręgu
Wojskowego
Rosji,
którego
jednostki
rozmieszczono na Krymie. Częściowo odpo
wiedzialny za rosyjską obecność wojskową na
Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy,
wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do
publicznych demonstracji przeciwko działa
niom na rzecz referendum i wcielenia Krymu
do Rosji.

17.3.2014

Południowy Okręg Wojskowy Rosji, którego
jednostki rozmieszczono na Krymie; pod
dowództwem Galkina znajduje się Flota Czar
nomorska; duża część sił przemieszczonych na
Krym przechodziła przez Południowy Okręg
Wojskowy.

17.3.2014

(Анатолий
Алексеевич
Сидоров)

21.

Data
umieszczenia
w wykazie

Przyczyny

Informacje identyfikacyjne

Miejsce urodzenia: Siva,
obwód permski, ZSRR

Galkin, Viktoro
vich Aleksandr

Data urodzenia:
22.3.1958

(Александр
Викторович
Галкин)

Miejsce urodzenia:
Ordżonikidze, Północ
noosetyjska ASRR

Przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepo
dległych Państw Dumy państwowej Federacji
Rosyjskiej (członek LDPR).

17.3.2014

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbroj
nych na Ukrainie i przyłączenie Krymu.
Floty

Czarnomorskiej,

17.3.2014

Głównodowodzący Południowego Okręgu
Wojskowego Rosji („SMD”). Jednostki tego
okręgu rozmieszczono na Krymie. Częściowo
odpowiedzialny
za
rosyjską
obecność
wojskową na Krymie, która podważa suweren
ność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedo
puszczaniu do publicznych demonstracji prze
ciwko działaniom na rzecz referendum i wcie
lenia Krymu do Rosji. Ponadto pod kontrolą
okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.
22.

23.

24.

Rogozin, Dmitry
Olegovich

Data urodzenia:
21.12.1963

(Дмитрий
Олегович
Рогозин)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Glazyev, Yurie
vich Sergey

Data urodzenia:
1.1.1961

(Сергей
Юрьевич
Глазьев)

Miejsce urodzenia:
Zaporoże, (Ukraińska
SRR)

Matviyenko,
Valentina
Ivanova (born
Tyutina)

Data urodzenia:
7.4.1949

(Валентина
Ивановна
Матвиенко
(born Тютина))
25.

Naryshkin,
Sergei Evgene
vich
(Сергей
Евгеньевич
Нарышкин)

Miejsce urodzenia:
Szepetówka, obwód
chmielnicki (Kamieniec
Podolski) (Ukraińska
SRR)
Data urodzenia:
27.10.1954
Miejsce urodzenia:
Sankt Petersburg (d.
Leningrad)

Wicepremier Federacji Rosyjskiej. Publicznie
wzywał do aneksji Krymu.

21.3.2014

Doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Publicznie wzywał do aneksji Krymu.

21.3.2014

Przewodnicząca Rady Federacji. 1 marca
2014 r. publicznie poparła w Radzie Federacji
rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

21.3.2014

Przewodniczący Dumy Państwowej. Publicznie
popierał rozmieszczenie sił rosyjskich na
Ukrainie. Publicznie popierał umowę o zjedno
czeniu Rosji z Krymem oraz odnośną konsty
tucyjną ustawę federalną.

21.3.2014
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26.

Dmitry Konstan
tinovich KISE
LYOV,
Dmitrii Konstan
tinovich
KISELEV

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
26.4.1954
Miejsce urodzenia:
Moskwa

Przyczyny

Dekretem prezydenckim z dnia 9 grudnia
2013 r. mianowany szefem rosyjskiej federalnej
państwowej
agencji
prasowej
„Rossija
Siegodnia”.

Data
umieszczenia
w wykazie

21.3.2014

Centralna postać rządowej propagandy wspiera
jącej rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

(Дмитрий Конс
тантинович
Киселёв)
27.

Data urodzenia:
27.3.1963

Zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wice
admirał.

Miejsce urodzenia:
Sewastopol, (Ukraińska
SRR)

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami
rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium
Ukrainy.

Kulikov, Valery
Vladimirovich

Data urodzenia:
1.9.1956

Zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wice
admirał.

(Валерий Влад
имирович
Куликов)

Miejsce urodzenia:
Zaporoże, (Ukraińska
SRR)

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami
rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium
Ukrainy.

Surkov, Vladi
slav Yurievich

Data urodzenia:
21.9.1964

21.3.2014

(Владислав
Юрьевич
Сурков)

Miejsce urodzenia:
Sołncewo, obwód
lipiecki

Doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej. Orga
nizator działań na Krymie, w wyniku których
lokalne społeczności krymskie zostały zmobili
zowane do aktów podważających władzę ukra
ińską na Krymie.

Mikhail Grigo
rievich Malyshev

Data urodzenia:
10.10.1955

21.3.2014

(Михаил Григо
рьевич
Малышев)

Miejsce urodzenia:
Symferopol, Krym

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wybor
czej. Odpowiedzialny za administrowanie refe
rendum krymskim. Odpowiedzialny w ramach
systemu rosyjskiego za podpisanie wyników
referendum.

Valery Kirillo
vich Medvedev

Data urodzenia:
21.8.1946

21.3.2014

(Валерий
Кириллович
Медведев)

Miejsce urodzenia:
Szmakowka, obwód
nadmorski

Przewodniczący
Sewastopolskiej
Komisji
Wyborczej. Odpowiedzialny za administro
wanie referendum krymskim. Odpowiedzialny
w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie
wyników referendum.

Generał broni
Igor Nikolaevich
(Mykolayovich)
Turchenyuk

Data urodzenia:
5.12.1959

Faktyczny dowódca rosyjskich oddziałów
rozmieszczonych w terenie na Krymie (w
stosunku do których Rosja nadal oficjalnie
używa nazwy „lokalne siły samoobrony”).
Zastępca dowódcy Południowego Okręgu
Wojskowego.

21.3.2014

Wiceprzewodnicząca
Dumy
Państwowej.
Inicjatorka i współautorka niedawnych wnio
sków ustawodawczych w Rosji, w wyniku
których regiony innych krajów mogłyby przy
łączać się do Rosji bez uprzedniej zgody ich
władz centralnych.

21.3.2014

wicepremier Odpowiedzialny za nadzór nad
integracją anektowanej Republiki Autono
micznej Krymu z Federacją Rosyjską.

29.4.2014

Nosatov,
Alexander
Mihailovich
(Александр
Михайлович
Носатов)

28.

29.

30.

31.

32.

Miejsce urodzenia: Osz,
Kirgiska SRR

(Игорь
Николаевич
Турченюк)
33.

Elena Borisovna
Mizulina (born
Dmitriyeva)
(Елена Бори
совна Мизулина
(born
Дмитриева)

34.

Data urodzenia:
9.12.1954
Miejsce urodzenia: Buj,
obwód kostromski

Dmitry Nikola
yevich Kozak

Data urodzenia:
7.11.1958

(Дмитрий
Николаевич
Козак)

Miejsce urodzenia:
Bandurowo, obwód
kirowohradzki, Ukra
ińska SRR

21.3.2014

21.3.2014
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35.

36.

37.

38.

▼M13

Informacje identyfikacyjne

Oleg Yevgeny
vich Belaventsev

Data urodzenia:
15.9.1949

(Олег
Евгеньевич
Белавенцев)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Oleg Genrikho
vich Savelyev

Data urodzenia:
27.10.1965

(Олег Генр
ихович
Савельев)

Miejsce urodzenia:
Leningrad

Sergei Ivanovich
Menyailo

Data urodzenia:
22.8.1960

(Сергей
Иванович
Меняйло)

Miejsce urodzenia:
Ałagir,

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Pełnomocny przedstawiciel prezydenta Fede
racji Rosyjskiej w tzw. „Okręgu Federalnym
Krymu”. Tymczasowy członek Rady Bezpie
czeństwa Federacji Rosyjskiej. Odpowiedzialny
za wdrożenie uprawnień konstytucyjnych rosyj
skiego szefa państwa na terytorium anekto
wanej Republiki Autonomicznej Krymu.

29.4.2014

Minister ds. Krymu. Odpowiedzialny za inte
grację anektowanej Republiki Autonomicznej
Krymu z Federacją Rosyjską.

29.4.2014

Gubernator anektowanego ukraińskiego miasta
Sewastopol.

29.4.2014

Członek Rady Federacji Rosyjskiej ze strony
anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

29.4.2014

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej, Jedna
Rosja. Odpowiedzialny za inicjowanie prze
pisów przewidujących integrację anektowanej
Republiki Autonomicznej Krymu z Federacją
Rosyjską.

29.4.2014

Dyrektor GRU (Głównego Zarządu Wywia
dowczego), zastępca szefa sztabu generalnego
sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał
broni. Odpowiedzialny za działania oficerów
GRU na wschodniej Ukrainie.

29.4.2014

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji
Rosyjskiej, wiceminister obrony Federacji
Rosyjskiej, generał armii. Odpowiedzialny za
masowe rozmieszczenie wojsk rosyjskich
wzdłuż granicy z Ukrainą i za brak deeskalacji
sytuacji.

29.4.2014

Aktywny przywódca „Straży Ługańska”. Brał
udział w zajęciu budynku regionalnego biura
Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku. Ma ścisłe
związki z „Armią Południowo-Wschodnią”.

29.4.2014

Północnoosetyjska
ASRR, RFSRR

Olga Fedorovna
Kovitidi

Data urodzenia:
7.5.1962

(Ольга Фёдо
ровна
Ковитиди)

Miejsce urodzenia:
Symferopol, Ukraińska
SRR

Sergei Ivanovich
Neverov

Data urodzenia:
21.12.1961

(Сергей
Иванович
Неверов)

Miejsce urodzenia:
Tasztagoł, ZSRR

Igor Dmitrievich
SERGUN

Data urodzenia:
28.3.1957

(Игорь
Дмитриевич
Сергун)

Miejsce urodzenia:
Podolsk, obwód
moskiewski

Valery Vasile
vich Gerasimov

Data urodzenia:
8.9.1955

(Валерий
Васильевич
Герасимов)

Miejsce urodzenia:
Kazań

___

▼M14
40.

41.

42.

43.

German
Prokopiv
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44.

45.

Informacje identyfikacyjne

Valeriy Dmitrie
vich Bolotov

Data urodzenia:
13.2.1970

(Валерий
Дмитриевич
Болотов)

Miejsce urodzenia:
Ługańsk

Andriy Yevge
novych PURGIN

Data urodzenia:
26.1.1972

(Андрiй
Eвгенович
Пургiн),

Miejsce urodzenia:
Donieck

Andrei Evgene
vich PURGIN

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Jeden z przywódców separatystycznej grupy
„Armia Południowo-Wschodnia”, która okupo
wała
budynek
Służby
Bezpieczeństwa
w regionie Ługańska. Oficer w stanie
spoczynku. ►C6 Przed zajęciem budynku
wraz z innymi współsprawcami był w posia
daniu broni przypuszczalnie dostarczonej niele
galnie z Rosji i od lokalnych grup. ◄

29.4.2014

Były przywódca „Donieckiej Republiki
Ludowej”, aktywny uczestnik i organizator
działań separatystycznych, koordynator działań
„turystów rosyjskich” w Doniecku. Współzało
życiel „Inicjatywy obywatelskiej Donbasu na
rzecz Unii Eurazjatyckiej”. Tak zwany „prze
wodniczący” „Rady Ludowej Donieckiej
Republiki Ludowej”.

29.4.2014

Jeden z przywódców „Donieckiej Republiki
Ludowej”. Uczestniczył w zajęciu i okupacji
administracji regionalnej. Aktywny rzecznik
separatystów. Tak zwany wiceprzewodniczący
„Rady Ludowej” tak zwanej „Donieckiej
Republiki Ludowej”.

29.4.2014

Jeden z przywódców radykalnej ideowo orga
nizacji Ludowa Milicja Donbasu. Brał czynny
udział w zajęciu licznych budynków w regionie
Doniecka.

29.4.2014

Uznany za pracownika Głównego Zarządu
Wywiadowczego sztabu generalnego sił zbroj
nych Federacji Rosyjskiej (GRU). Uczestniczył
w incydentach w Słowiańsku. Jest asystentem
ds. bezpieczeństwa Siergieja Aksjonowa, samo
zwańczego premiera Krymu. Szef ruchu
społecznego „Noworosja”.

29.4.2014

Pierwszy zastępca szefa Administracji Prezy
denta Rosji. Odpowiada za nadzór nad poli
tyczną integracją z Federacją Rosyjską zaanek
towanego ukraińskiego regionu Krymu.

12.5.2014

Dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał
broni. W ramach swojej wysokiej funkcji odpo
wiada za rozmieszczanie rosyjskich sił
powietrznych na Krymie.

12.5.2014

Przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyj
nego w Dumie. Odpowiada za umożliwianie
przyjmowania ustawodawstwa w sprawie
zaanektowania Krymu i Sewastopola przez
Federację Rosyjską.

12.5.2014

(Андрей
Евгеньевич
Пургин)
46.

Denys Volody
myrovych
PUSHYLIN
(Денис Волод
имирович
Пушилiн),

Data urodzenia:
9.5.1981 lub 9.5.1982
Miejsce urodzenia:
Makiejewka (obwód
doniecki)

Denis Vladimiro
vich PUSHILIN
(Денис Влад
имирович
Пушилин)
47.

Tsyplakov Sergey
Gennadevich

Data urodzenia:
1.5.1983
Miejsce urodzenia:
Charcyźk, obwód
doniecki

48.

49.

Igor Vsevolodo
vich Girkin

Data urodzenia:
17.12.1970

(Игорь Всев
олодович
Гиркин) alias
Igor Strelkov
(Ihor Strielkov)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Vyacheslav
Viktorovich
Volodin

Data urodzenia:
4.2.1964

(Вячеслав
Викторович
Володин)
50.

51.

Miejsce urodzenia:
Aleksiejewka, obwód
saratowski

Vladimir Anato
lievich Shamanov

Data urodzenia:
15.2.1957

(Владимир
Анатольевич
Шаманов)

Miejsce urodzenia:
Barnauł

Vladimir Niko
laevich Pligin

Data urodzenia:
19.5.1960

(Владимир
Николаевич
Плигин)

Miejsce urodzenia:
Ignatowo,
obwód wołogodzki,
ZSRR
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52.

53.

54.

Imię i nazwisko
(transkrypcja
angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Petr Grigorievich
JAROSH

Data urodzenia:
30.1.1971 lub 16.3.1966

12.5.2014

(Петр Григо
рьевич Ярош)

Miejsce urodzenia: (wieś
Skworcowo), region
symferopolski, Krym

Szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych
dla Krymu. Odpowiada za systematyczne
i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów
mieszkańcom Krymu.

Oleg Grigorie
vich Kozyura

Data urodzenia:
19.12.1962

12.5.2014

(Олег Григо
рьевич Козюра)

Miejsce urodzenia:
Zaporoże

Szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych
dla Sewastopolu. Odpowiada za systematyczne
i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów
mieszkańcom Sewastopola.

Viacheslav
PONOMARIOV,

Data urodzenia:
2.5.1965

12.5.2014

Vyacheslav
Volodymyrovich
PONOMA
RYOV

Miejsce urodzenia:
Sławiańsk (obwód
doniecki)

Były samozwańczy burmistrz Słowiańska.
Ponomariow wezwał Władimira Putina do
wysłania rosyjskich wojsk w celu ochrony
miasta, a następnie zwrócił się do niego
o dostarczenie broni. Ludzie Ponomariowa
biorą udział w porwaniach (pojmali Irmę Krat
oraz Simona Ostrovsky'ego, reportera Vice
News – obydwie te osoby zostały następnie
zwolnione; zatrzymali obserwatorów wojsko
wych w ramach Dokumentu Wiedeńskiego
OBWE). Nadal aktywnie wspiera działania
i polityki separatystyczne.

Jeden z przywódców samozwańczej milicji
w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad
Biurem
Służb
Bezpieczeństwa
Ukrainy
w budynku regionu Donieck, a następnie zajął
okręgową
siedzibę
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w mieście Gorłówka. Ma
powiązania z Ihorem Striełkowem, pod
dowództwem którego, wg SBU, brał udział
w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, depu
towanego Rady Miasta Gorłówka.

12.5.2014

Jeden z przywódców sił zbrojnych samozwań
czej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jak
przyznaje Denis Puszylin, jeden z przywódców
„Donieckiej Republiki Ludowej”, celem tych
sił jest „ochrona ludności Donieckiej Republiki
Ludowej i integralności terytorialnej tej repub
liki”.

12.5.2014 r.

Były członek Rady. W tym charakterze
publicznie apelował o utworzenie tak zwanej
„Federalnej Republiki Noworosji”, złożonej
z południowo-wschodnich regionów Ukrainy.
Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki
separatystyczne.

12.5.2014

(В'ячеслав
Володимирович
Пономарьов),
Viacheslav
Vladimirovich
PONOMAREV

Data
umieszczenia
w wykazie

(Вячеслав Влад
имирович
Пономарëв)
55.

Igor Nikolaevich
Bezler

Data urodzenia:
30.12.1965

(Игорь
Николаевич
Безлер) alias Bes
(diabeł)

Miejsce urodzenia:
Symferopol, Krym

Igor Evgenevich
KAKI
DZYANOV

W dniu 8.5.2014 r. miał
33 lata.

▼M13
56.

(Игорь
Евгеньевич
Какидзянов),

Urodzony prawdopo
dobnie w dniu
25.7.1980 r. w Makie
jewce (obwód doniecki)

Igor Evegenevich
KHAKIM
ZYANOV
(Игорь
Евгеньевич
Хакимзянов)

▼M14
57.

Oleg TSARIOV,
Oleh Anatoliy
ovych TSAROV
(Олег Анатол
тович Царьов),
Oleg Anatolevich
TSAREV
(Олег Анатол
ьевич Цаpëв)

Data urodzenia:
2.6.1970
Miejsce urodzenia:
Dniepropietrowsk
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58.

59.

Informacje identyfikacyjne

Roman Viktoro
vich Lyagin

Data urodzenia:
30.5.1980

(Роман Викто
рович Лягин)

Miejsce urodzenia:
Donieck, Ukraina

Aleksandr
Sergeevich
MALYKHIN,

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Szef Centralnej Komisji Wyborczej „Doniec
kiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizu
jący zaplanowane na 11 maja 2014 r. refe
rendum w sprawie samostanowienia „Doniec
kiej Republiki Ludowej”. Były „minister”
„pracy i spraw społecznych”.

12.5.2014

Data urodzenia:
12.1.1981

Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej
w „Ługańskiej Republice Ludowej”. Aktywnie
organizował referendum w dniu 11 maja 2014 r.
w sprawie samostanowienia „Ługańskiej
Republiki Ludowej”.

12.5.2014

Data urodzenia:
18.3.1980

Prokurator Krymu. Aktywnie wprowadzająca
w życie aneksję Krymu przez Rosję.

12.5.2014

Miejsce urodzenia:
Sewastopol, Krym

Prokurator Sewastopola. Aktywnie wprowadza
jący w życie aneksję Sewastopola przez Rosję.

12.5.2014

Aleksandr Yure
vich BORODAI

Data urodzenia:
25.7.1972

12.7.2014

(Александр
Юрьевич
Бородай)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Były tak zwany „premier Donieckiej Republiki
Ludowej”; jako taki odpowiedzialny za separaty
styczne działania „rządowe” tak zwanego „rządu
Donieckiej Republiki Ludowej” ►C6 (na przykład
w dniu 8 lipca 2014 r. oświadczył, że „nasze wojsko
prowadzi specjalną operację przeciwko ukraińskim
»faszystom«”); sygnatariusz protokołu ustaleń
w sprawie „Unii Noworosyjskiej”. Nadal aktywnie
wspiera działania lub polityki separatystyczne. ◄

Alexander
KHODA
KOVSKY,

Data urodzenia:
18.12.1972

Były tak zwany „minister bezpieczeństwa
Donieckiej Republiki Ludowej”; jako taki
odpowiedzialny za separatystyczne działania
w zakresie bezpieczeństwa tak zwanego „rządu
Donieckiej
Republiki
Ludowej”.
Nadal
aktywnie wspiera działania lub polityki
separatystyczne.

12.7.2014

Alexander
Sergeevich
MALYHIN
(Александр
Сергеевич
Малнхин)
60.

Natalia Vladimi
rovna Poklon
skaya
(Наталья Влад
имировна
Поклонская)

61.

Igor Sergeievich
Shevchenko

Miejsce urodzenia:
Michajłowka, obwód
woroszyłowgradzki,
Ukraińska SRR lub
Eupatoria, Ukraińska
SRR

(Игорь
Сергеевич
Шевченко)
62.

63.

Oleksandr
Serhiyovych
KHODAKOV
SKIY
(Олександр
Сергiйович
Ходаковський),
Aleksandr
Sergeevich
KHODAKOV
SKII
(Александр
Сергеевич
Ходаковский)

Miejsce urodzenia:
Donieck
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64.

Alexandr
Aleksandrovich
KALYUSSKY,

Informacje identyfikacyjne

Data
umieszczenia
w wykazie

Data urodzenia:
9.10.1975

Tak zwany „de facto wicepremier do spraw
społecznych Donieckiej Republiki Ludowej”.
Ponosi odpowiedzialność za separatystyczne
działania „rządowe” tak zwanego „rządu
Donieckiej Republiki Ludowej”.

12.7.2014

Alexander
KHRYAKOV,

Data urodzenia:
6.11.1958

12.7.2014

Aleksandr Vita
lievich
KHRYAKOV

Miejsce urodzenia:
Donieck

Były tak zwany „minister ds. informacji
i masowej komunikacji Donieckiej Republiki
Ludowej”. Ponosi odpowiedzialność za prose
paratystyczne działania propagandowe tak
zwanego
„rządu
Donieckiej
Republiki
Ludowej”.

Były tak zwany „premier Rady Ministrów
Ługańskiej Republiki Ludowej”, zatwierdzony
w dniu 8 lipca 2014 r.

12.7.2014

(Александр
Александрович
Калюсский)
65.

Przyczyny

(Александр
Витальевич
Хряков),
Oleksandr Vita
liyovych
KHRYAKOV
(Олександр
ВiTалiйович
Хряков)
66.

67.

Marat Faatovich
BASHIROV

Data urodzenia:
20.1.1964

(Марат
Фаатович
Баширов)

Miejsce urodzenia:
Iżewsk, Federacja
Rosyjska

Vasyl NIKITIN,

Data urodzenia:
25.11.1971

Vasilii Aleksan
drovich NIKITIN
(Василий
Александрович
Никитин)

Miejsce urodzenia:
Shargun (Uzbekistan)

Odpowiedzialny za separatystyczne działania
„rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej
Republiki Ludowej”.
Tak zwany „wicepremier Rady Ministrów
Ługańskiej Republiki Ludowej” (był tak
zwanym „premierem Ługańskiej Republiki
Ludowej”; były rzecznik „armii południowowschodniej”).

12.7.2014

Odpowiedzialny za separatystyczne działania
„rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej
Republiki Ludowej”.
Odpowiedzialny za oświadczenie armii połu
dniowo-wschodniej, zgodnie z którym ukraiń
skie wybory prezydencki e w „Ługańskiej
Republice Ludowej” nie mogą odbyć się ze
względu na „nowy” status regionu.

68.

Aleksey Vyache Data urodzenia:
7.4.1980 lub 7.4.1979
slavovich
KARYAKIN
Miejsce urodzenia:
Stachanow (obwód
(Алексей
ługański)
Вячеславович
Карякин)

Tak zwany „przewodniczący Rady Najwyższej
Ługańskiej Republiki Ludowej”.

12.7.2014

Odpowiedzialny za separatystyczne działania
„rządowe” „Rady Najwyższej”, odpowiedzialny
za zwrócenie się do Federacji Rosyjskiej
o uznanie niezależności „Ługańskiej Republiki
Ludowej”.
Sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie „Unii
Noworosyjskiej”.

69.

Yuriy Volodymy Data urodzenia:
rovych IVAKIN
13.8.1954
(Юрiй Волод
имирович
Iвакiн),
Iurii Vladimiro
vich IVAKIN
(Юрий Влад
имирович
Ивакин)

Miejsce urodzenia:
Perewalśk (obwód
ługański)

Były tak zwany „minister spraw wewnętrznych
Ługańskiej Republiki Ludowej”; jako taki
odpowiedzialny za separatystyczne działania
„rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej
Republiki Ludowej”.

12.7.2014
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70.

Igor PLOT
NITSKY,
Igor Venedikto
vich PLOTNIT
SKII
(Игорь Венед
иктович Плотн
ицкий)

71.

Nikolay
KOZITSYN

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data urodzenia:
24.6.1964 lub 25.6.1964
lub 26.6.1964

Były tak zwany „minister obrony”, a obecnie
tak zwany „przywódca” „Ługańskiej Republiki
Ludowej”.

Miejsce urodzenia:
Ługańsk (prawdopo
dobnie w Kelmieńcach,
obwód czerniowiecki)

Odpowiedzialny za separatystyczne działania
„rządowe” tak zwanego „rządu Ługańskiej
Republiki Ludowej”.

Data urodzenia:
20.6.1956

Dowódca sił kozackich.

Miejsce urodzenia:
obwód doniecki

Data
umieszczenia
w wykazie

12.7.2014

12.7.2014

Odpowiedzialny za dowodzenie separatystami
na terytorium wschodniej Ukrainy w walkach
z ukraińskimi siłami rządowymi.

___

73.

74.

Mikhail Efimo
vich FRADKOV

Data urodzenia:
1.9.1950

(Михаил
Ефимович
Фрадков)

Miejsce urodzenia:
Kurumoch, rejon kujby
szewski

Nikolai Platono
vich
PATRUSHEV

Data urodzenia:
11.7.1951

(Николай
Платонович
Патрушев)

75.

Aleksandr Vasi
lievich BORT
NIKOV

Miejsce urodzenia:
Leningrad (Sankt
Petersburg)

Data urodzenia:
15.11.1951
Miejsce urodzenia: Perm

(Александр
Васильевич
Бортников)

76.

Rashid Gumaro
vich NURGA
LIEV
(Рашид Гума
рович Нург
алиев)

Data urodzenia:
8.10.1956
Miejsce urodzenia:
Żytykara, Kazachska
Socjalistyczna Repub
lika Radziecka

Stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej, dyrektor Służby Wywiadu Zagra
nicznego Federacji Rosyjskiej. Jako członek
Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie
kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordy
nuje je, brał udział w kształtowaniu polityki
rządu rosyjskiego zagrażającej integralności
terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

25.7.2014

Stały członek i sekretarz Rady Bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady
Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie
kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordy
nuje je, brał udział w kształtowaniu polityki
rządu rosyjskiego zagrażającej integralności
terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

25.7.2014

►C6 Stały członek Rady Bezpieczeństwa
Federacji Rosyjskiej, dyrektor Federalnej
Służby Bezpieczeństwa (FSB). ◄ Jako członek
Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie
kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordy
nuje je, brał udział w kształtowaniu polityki
rządu rosyjskiego zagrażającej integralności
terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

25.7.2014

Stały członek i zastępca sekretarza Rady
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako
członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza
w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego
i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu
polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integral
ności terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

25.7.2014

2014D0145 — PL — 16.09.2015 — 006.003 — 19
▼M14
Imię i nazwisko
(transkrypcja
angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

77.

Boris Vyachesla Data urodzenia:
vovich
15.12.1950
GRYZLOV
Miejsce urodzenia:
(Борис
Władywostok
Вячеславович
Грызлов)

Stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa,
która doradza w sprawie kwestii bezpieczeń
stwa narodowego i koordynuje je, brał udział
w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego
zagrażającej integralności terytorialnej, suwe
renności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

78.

Sergei Oresto
voch BESEDA

Dowódca wydziału piątego Federalnej Służby
Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej.

25.7.2014

79.

80.

(Сергей Орес
тович Беседа)

Jako wysoki rangą oficer FSB stoi na czele
służby odpowiedzialnej za nadzorowanie
operacji wywiadowczych i działań międzynaro
dowych.

Mikhail Vladimi Data urodzenia:
10.7.1981
rovich
DEGTYAREV
Miejsce urodzenia:
(Михаил Влад Kujbyszew (Samara)
имирович
Дегтярëв)

Deputowany do Dumy Państwowej.

Ramzan Akhma
dovitch
KADYROV
(Рамзан Ахма
тович Кадыров)

81.

Alexander Niko
layevich
TKACHYOV
(Александр
Николаевич
Ткачëв)

82.

Data urodzenia:
17.5.1954

Data urodzenia:
5.10.1976
Miejsce urodzenia:
Centaroj

Data urodzenia:
23.12.1960
Miejsce urodzenia:
Wysełki, Kraj Krasno
darski

Pavel
GUBAREV

Data urodzenia:
10.2.1983

(Павел
Юрьевич
Губарев)

Miejsce urodzenia:
Siewierodonieck

25.7.2014

23 maja 2014 r. ogłosił inaugurację w Moskwie
„faktycznej ambasady” nieuznawanej tzw.
„Donieckiej Republiki Ludowej”, przyczynia
się do podważania lub zagrażania integralności
terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

Prezydent Republiki Czeczeńskiej. Kadyrov
składał oświadczenia popierające bezprawną
aneksję Krymu i zbrojną rebelię na Ukrainie.
14 czerwca 2014 r. stwierdził między innymi,
że „zrobi wszystko, by pomóc wskrzesić
Krym”. W związku z tym został odznaczony
medalem „za wyzwolenie Krymu” przez
tymczasowego
przywódcę Autonomicznej
Republiki Krymu w uznaniu za wsparcie udzie
lone bezprawnej aneksji Krymu. Ponadto
1 czerwca 2014 r. wyraził gotowość wysłania
na Ukrainę 74 tys. ochotników czeczeńskich,
jeżeli zostanie o to poproszony.

25.7.2014

Były gubernator Kraju Krasnodarskiego.

25.7.2014

Został odznaczony medalem „za wyzwolenie
Krymu” przez tymczasowego przywódcę Auto
nomicznej Republiki Krymu w uznaniu za
wsparcie udzielone bezprawnej aneksji Krymu.
Przy tej okazji tymczasowy przywódca Auto
nomicznej Republiki Krymu stwierdził, że
Tkaczow jako jeden z pierwszych wyraził
poparcie dla nowego „przywództwa” Krymu.

Jeden z samozwańczych przywódców tzw.
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Zwrócił się
o interwencję rosyjską we wschodniej Ukrainie,
m.in. poprzez rozmieszczenie rosyjskich sił
pokojowych. Jest powiązany z Igorem Strel
kovem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania
podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.
Gubarew jest odpowiedzialny za werbowanie
członków
sił
zbrojnych
separatystów.

25.7.2014
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Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami proro
syjskimi
budynku
rządu
regionalnego
w Doniecku; proklamował się „gubernatorem
ludowym”.
Pomimo tego, że został aresztowany za zagra
żanie integralności terytorialnej Ukrainy,
a następnie uwolniony, nadal odgrywa ekspono
waną rolę w działalności separatystów, podwa
żając tym samym integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy.

83.

Jako była tak zwana „minister spraw zagranicz
nych” odpowiadała za obronę tak zwanej
„Donieckiej Republiki Ludowej”, podważając
Miejsce urodzenia:
tym samym integralność terytorialną, suweren
Kachowka (obwód cher
ność i niezależność Ukrainy. Ponadto jej
soński)
rachunek bankowy jest wykorzystywany do
finansowania nielegalnych ugrupowań separa
tystycznych. Przyjmując i pełniąc tę funkcję,
wspiera zatem działania i politykę podważające
integralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera dzia
łania i polityki separatystyczne.

25.7.2014

Fedor Dmitrie
vich BEREZIN

Data urodzenia:
7.2.1960

25.7.2014

(Фëдор
Дмитриевич
Березин),

Miejsce urodzenia:
Donieck

Były tak zwany „wiceminister obrony” tak
zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest
powiązany z Igorem Strelkovem/Girkinem,
odpowiedzialnym za działania podważające
integralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy lub im zagrażające. Przyj
mując i pełniąc tę funkcję, Berezin wspiera
zatem działania i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania
i polityki separatystyczne.

Samozwańczy „prezydent” tzw. „Republiki
Noworosji”, który zwrócił się do Rosji
o rozmieszczenie oddziałów na Ukrainie. Przyj
mując i pełniąc tę funkcję, wspiera zatem dzia
łania i politykę podważające integralność tery
torialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

25.7.2014

Starszy doradca Igora Strelkova/Girkina odpo
wiedzialny za działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując
i pełniąc tę funkcję, Zdriliuk wspiera zatem
działania i politykę podważające integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.

25.7.2014

Ekaterina
Iurievna GUBA
REVA
(Екатерина
Юрьевна
Губарева),
Katerina Yuriy
ovna GUBA
RIEVA
(Катерина
Юрiйовнa
Губарева)

84.

Data urodzenia:
5.7.1983

Fedir Dmitro
vych BEREZIN
(Федiр Дмит
рович Березiн)

85.

Valery Vladimi
rovich
KAUROV
Валерий Влад
имирович
Кауров

86.

Serhii Anatoliy
ovych ZDRI
LIUK
Сергей Анатол
ьевич Здрнлюкv

Data urodzenia:
2.4.1956
Miejsce urodzenia:
Odessa

Data urodzenia:
23.6.1972
Miejsce urodzenia: rejon
winnicki
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87.

Informacje identyfikacyjne

Vladimir ANTY Data urodzenia:
19.2.1951
UFEYEV
Владимир
Антюфеев

Miejsce urodzenia:
Nowosybirsk

(alias Vladimir
SHEVTSOV,
Vladimir Iurie
vici ANTIU
FEEV, Vladimir
Gheorghievici
ALEXAN
DROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)

88.

Alexey Alexeye
vich GROMOV

Data urodzenia:
31.5.1960

(Алексей
Алексеевич
Громов)

Miejsce urodzenia:
Zagorsk (Siergijew
Posad)

Oksana TCHI
GRINA,

W dniu 1.8.2014 r.
miała 33 lata.

Oksana Aleksan
drovna
CHIGRINA

Urodzona prawdopo
dobnie w dniu
23.7.1981 r.

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Były „minister bezpieczeństwa państwowego”
w separatystycznym regionie Naddniestrza.
Były wicepremier tzw. „Donieckiej Republiki
Ludowej”, odpowiedzialnego za bezpieczeń
stwo i egzekwowanie prawa. Pełniąc tę
funkcję, jest odpowiedzialny za separatystyczne
działania „rządowe” tzw. „Donieckiej Repub
liki Ludowej”.

25.7.2014

Jako pierwszy zastępca szefa kancelarii prezy
denckiej jest odpowiedzialny za wydawanie
rosyjskim ośrodkom medialnym poleceń naka
zujących przyjmowanie linii sprzyjającej sepa
ratystom na Ukrainie i aneksji Krymu, a tym
samym za wspieranie destabilizacji wschodniej
Ukrainy i aneksji Krymu.

30.7.2014

Rzeczniczka tak zwanego „rządu” tak zwanej
„Ługańskiej Republiki Ludowej”; wygłaszała
oświadczenia
usprawiedliwiające
między
innymi zestrzelenie ukraińskiego samolotu
wojskowego, branie zakładników, działania
bojowe nielegalnych ugrupowań zbrojnych, co
podważało w rezultacie integralność teryto
rialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

30.7.2014 r.

Członek tak zwanej „Rady Ludowej” i były
przewodniczący tak zwanej „Rady Najwyższej”
tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”;
współtworzył założenia polityczne i brał udział
w organizacji bezprawnego „referendum”, które
doprowadziło do proklamowania tak zwanej
„Donieckiej Republiki Ludowej”, co stanowiło
naruszenie integralności terytorialnej, suweren
ności i jedności Ukrainy.

30.7.2014

W dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta
Rosji mianowanie na tzw. „ministra spraw
wewnętrznych Republiki Krymu” (dekret
nr 301); swoimi działaniami w charakterze
tzw. „ministra spraw wewnętrznych” podważa
integralność terytorialną, suwerenność i jedność
Ukrainy.

30.7.2014

▼M13

89.

(Оксана Алекс
андровна
Чигрина)

▼M14

90.

91.

Boris Aleksee
vich LITVINOV

Data urodzenia:
13.1.1954

(Борис Алекс
еевич Литв
инов)

Miejsce urodzenia:
Dzerżynśk (obwód
doniecki)

Sergey Vadimo
vich ABISOV

Data urodzenia:
27.11.1967

(Сергей
Вадимович
Абисов)

Miejsce urodzenia:
Symferopol, Krym
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92.

Informacje identyfikacyjne

Arkady Romano Data urodzenia:
15.12.1951
vich ROTEN
BERG,

Arkadii Roma
novich ROTEN
BERG

Miejsce urodzenia:
Leningrad (Sankt
Petersburg).

(Аркадий
Романович
Ротенберг)

Przyczyny

Rotenberg od dawna jest znajomym prezydenta
Putina i jego byłym partnerem sparringowym
w dżudo.

Data
umieszczenia
w wykazie

30.7.2014

Dorobił się majątku w trakcie kadencji prezy
denta Putina. Skala jego sukcesów gospodar
czych ma związek z uprzywilejowanym trakto
waniem przez wpływowych kluczowych decy
dentów, w szczególności przy przyznawaniu
zamówień publicznych.

Wykorzystywał bliskie więzy osobiste z rosyj
skimi decydentami przy przyznawaniu dużych
kontraktów przez rosyjskie państwo lub przed
siębiorstwa państwowe. Jego przedsiębior
stwom przyznano w szczególności kilka
wysoce lukratywnych kontraktów w ramach
przygotowań do igrzysk olimpijskich w Soczi.

Jest również właścicielem przedsiębiorstwa
Stroygazmontah,
któremu
przyznano
państwowy kontrakt na budowę mostu z Rosji
do bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej
Republiki Krymu, umacniając tym samym jej
integrację z Federacją Rosyjską, co z kolei
jeszcze bardziej podważa integralność teryto
rialną Ukrainy.

Jest przewodniczącym zarządu wydawnictwa
Provescheniye, które realizuje w szczególności
projekt „Do dzieci Rosji: wasz adres to Krym”
– kampanię PR zaplanowaną w celu przeko
nania dzieci na Krymie, że są teraz obywate
lami Rosji mieszkającymi w Rosji i wspierającą
tym samym politykę rządu rosyjskiego mającą
na celu włączenie Krymu do Rosji.

93.

Konstantin Vale
revich MALO
FEEV

(Константин
Валерьевич
Малофеев)

Data urodzenia:
3.7.1974

Miejsce urodzenia:
Puszczino

Konstantin Małofiejew jest ściśle powiązany
z ukraińskimi separatystami we wschodniej
Ukrainie i na Krymie. Jest byłym pracodawcą
Aleksandra Borodaja, tzw. „premiera” tzw.
„Donieckiej Republiki Ludowej”; spotykał się
z Siergiejem Aksjonowem, tzw. „premierem”
tzw. „Republiki Krymu”, w trakcie procesu
aneksji Krymu. Rząd Ukrainy wszczął docho
dzenie karne w sprawie rzekomego wsparcia
materialnego i finansowego na rzecz separa
tystów. Ponadto wydał on kilka oświadczeń
publicznych wspierających aneksję Krymu
i włączenie Ukrainy do Rosji, w szczególności
stwierdził w czerwcu 2014 r., że „nie można
włączyć całej Ukrainy do Rosji. Być może
wschodnią (Ukrainę)”.

A zatem Małofiejew swoimi działaniami
wspiera destabilizację wschodniej Ukrainy.

30.7.2014
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94.

Yuriy Valentino
vich KOVAL
CHUK

(Юрий Валент
инович
Ковальчук)

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
25.7.1951

Przyczyny

Jurij Kowalczuk jest długoletnim znajomym
prezydenta Władimira Putina. Jest współzałoży
cielem tzw. Ozero Dacha, spółdzielni skupia
jącej wokół prezydenta Putina grupę wpływo
wych osób.

Data
umieszczenia
w wykazie

30.7.2014

Miejsce urodzenia:
Leningrad (Sankt
Petersburg)
Wykorzystuje powiązania z rosyjskimi decy
dentami. Jest przewodniczącym i największym
akcjonariuszem Bank Rossiya (w 2013 r. nale
żało do niego około 38 % akcji), który uzna
wany jest za osobisty bank najwyższych urzęd
ników Federacji Rosyjskiej. Od momentu
bezprawnej aneksji Krymu, Bank Rossiya
otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewas
topolu, umacniając tym samym ich integrację
z Federacją Rosyjską.

Ponadto Bank Rossiya posiada istotne udziały
w National Media Group, która z kolei kontro
luje stacje telewizyjne aktywnie wspierające
politykę rządu rosyjskiego polegającą na desta
bilizowaniu Ukrainy.

95.

Nikolay Teren
tievich
SHAMALOV

(Николай
Терентьевич
Шамалов)

Data urodzenia:
24.1.1950

Shamalov jest od dawna znajomym prezydenta
Putina. Jest współzałożycielem tzw. Oziero
Dacza, spółdzielni skupiającej wpływową
grupę osób wokół prezydenta Putina. Korzysta
ze swoich powiązań z rosyjskimi decydentami.

30.7.2014

Miejsce urodzenia:
Białoruś
Jest drugim co do wielkości udziałowcem
Banku Rossija; w 2013 r. miał ok. 10 % akcji;
bank ten jest uznawany za osobisty bank
wyższych rangą urzędników Federacji Rosyj
skiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu,
Bank Rossiya otworzył swoje oddziały na
Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym
samym ich integrację z Federacją Rosyjską.

Bank Rossija ma ponadto znaczące udziały
w krajowej grupie medialnej (National Media
Group), która z kolei kontroluje stacje telewi
zyjne aktywnie wspierające politykę rządu
Rosji polegającą na destabilizacji Ukrainy.

96.

Alexander Vladi Data urodzenia:
mirovich
26.6.1976
ZAKHAR
CHENKO
Miejsce urodzenia:
Donieck
(Александр
Владимирович
Захарченко)

Z dniem 7 sierpnia 2014 r. zastąpił Alexandra
Borodaja jako tak zwany „premier” tak zwanej
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Przyjmując
i pełniąc tę funkcję, Zakharchenko wspiera
działania i polityki podważające integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.

12.9.2014
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97.

Vladimir
KONONOV/
alias „Tsar”

(Владимир
Петровнч
Кононов)

98.

Miroslav Vladi
mirovich
RUDENKO

(Мирослав
Владимирович
Руденко)
99.

Gennadiy Niko
laiovych TSYP
KALOV,

Gennadii Niko
laevich TSYP
KALOV

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Od 14 sierpnia zastąpił Igora Striełkowa/
Girkina jako tzw. „minister obrony” tzw.
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Według
doniesień od kwietnia dowodził oddziałem
separatystycznych bojowników w Doniecku
i obiecał „wypełnić strategiczne zadanie
odparcia ukraińskiej agresji wojskowej”.
Wspierał zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

Powiązany z „ludową milicją Donbasu”.
Oświadczył między innymi, że będą konty
nuować walki w pozostałych częściach teryto
rium państwa. Rudenko wspierał zatem dzia
łania i politykę podważające integralność tery
torialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.
Tak zwany „deputowany ludowy” w tak
zwanym „parlamencie Donieckiej Republiki
Ludowej”.

12.9.2014

Zastąpił Marata Bashirova jako tzw. „premier”
tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” Wcześ
niej aktywnie działał w milicji armii połu
dniowo-wschodniej. Tsyplakov wspierał zatem
działania i politykę podważające integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.

12.9.2014

Prawdopodobna data
urodzenia: 27.12.1977 r.

Były „minister bezpieczeństwa państwa” tak
zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”.
Powiązany z Władimirem Antiufiejewem,
który ponosi odpowiedzialność za separaty
styczne działania „rządowe” tak zwanego
„rządu Donieckiej Republiki Ludowej”.
Wspierał zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie
wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.9.2014 r.

Data urodzenia:
1.3.1977

„Minister spraw wewnętrznych” tak zwanej
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany
z Władimirem Antiufiejewem, który ponosi
odpowiedzialność za separatystyczne działania
„rządowe” tak zwanego „rządu Donieckiej
Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania
i polityki podważające integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

Data urodzenia:
14.10.1974

Miejsce urodzenia:
Hirśke (Gorsky)

Data urodzenia:
21.1.1983

Miejsce urodzenia:
Debalcewe

Data urodzenia:
21.6.1973

Miejsce urodzenia:
obwód rostowski
(Rosja)

(Геннадий
Николаевич
ЦыПлаков)

▼M13
100.

Andrey Yurevich
PINCHUK

(Андрей
Юрьевич
Пинчук)

▼M14
101.

Oleg Vladimiro
vich BEREZA

(Олег Владими
рович Берëза)
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102.

103.

Informacje identyfikacyjne

Andrei Nikolae
vich RODKIN

Data urodzenia:
23.9.1976

(Андрей
Николаевич
Родкин)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Aleksandr
Akimovich
KARAMAN

Data urodzenia:
26.7.1956 lub 26.6.1956

(Александр
Акимович
Караман),

Miejsce urodzenia:
Cioburciu, okręg
Slobozia, obecnie
Republika Mołdawii

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Moskiewski
przedstawiciel
tak
zwanej
„Donieckiej Republiki Ludowej”. W swoich
oświadczeniach mówił między innymi o goto
wości milicji do prowadzenia wojny partyzan
ckiej oraz o przejęciu przez nią systemów
uzbrojenia od ukraińskich sił zbrojnych.
Wspierał zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

„Wicepremier do spraw społecznych” tak
zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”.
Powiązany z Władimirem Antiufiejewem,
który ponosi odpowiedzialność za separaty
styczne działania „rządowe” tak zwanego
„rządu Donieckiej Republiki Ludowej”.
„Wspierał zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy. Protegowany wicepre
miera Rosji Dmitrija Rogozina. Szef admini
stracji Rady Ministrów” tzw. „Donieckiej
Republiki Ludowej”.

12.9.2014

Tak zwany „wicepremier” Krymu i pełnomocny
przedstawiciel Krymu przy prezydencie Putinie.
Muradow odegrał istotną rolę w umacnianiu
rosyjskiej
kontroli
instytucjonalnej
nad
Krymem od czasu bezprawnej aneksji.
Wspierał zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

Tzw. „pierwszy wicepremier” Krymu. Odegrał
kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przepro
wadzeniu 1 marca na Krymie referendum doty
czącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie refe
rendum według doniesień dowodził promo
skiewskimi „siłami samoobrony” na Krymie.
Wspierał zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji
Rosyjskiej. 1 marca 2014 r. publicznie poparł
na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił
rosyjskich na Ukrainie. Następnie głosował za
odpowiednim dekretem.

12.9.2014

Członek Rady Dumy Państwowej, przywódca
Liberalno-Demokratycznej
Partii
Rosji.
Aktywnie wspierał wykorzystanie rosyjskich
sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu.
Aktywnie nawoływał do podziału Ukrainy.
Z ramienia LDPR, której przewodniczy,
podpisał porozumienie z tzw. „Doniecką
Republiką Ludową”.

12.9.2014

Alexandru
CARAMAN
104.

105.

Georgiy L'vovich
MURADOV

Data urodzenia:
19.11.1954

(Георгий
Львович
Мурадов)

Miejsce urodzenia:
Kochmes, Komijska
ASRR

Mikhail Sergeye Data urodzenia:
23.5.1971
vich
SHEREMET

(Михаил
Сергеевич
Шеремет)
106.

Yuri Leonido
vich VORO
BIOV

(Юрий Леон
идович
Воробьев)
107.

Vladimir Volfo
vich ZHIRI
NOVSKY

(Владимир
Вольфович
Жириновски)

Miejsce urodzenia:
Dżankoj

Data urodzenia:
2.2.1948

Miejsce urodzenia:
Krasnojarsk

Data urodzenia:
25.4.1946

Miejsce urodzenia:
Ałma-Ata, Kazachska
SRR
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108.

Vladimir Abdua
liyevich VASI
LYEV

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
11.8.1949

Miejsce urodzenia: Klin
(Васильев Влад
имир Абду
алиевич)

109.

110.

Viktor Petrovich
VODOLATSKY

Data urodzenia:
19.8.1957

(Виктор
Петрович
Водолацкий)

Miejsce urodzenia:
Stefanidin Dar, obwód
rostowski

Leonid Ivano
vich KALASH
NIKOV

Data urodzenia:
6.8.1960

(Леонид
Иванович Кала
шников)

111.

112.

Miejsce urodzenia:
Stiepnoj Dworiec

Vladimir Stepa
novich NIKITIN

Data urodzenia:
5.4.1948

(Владимир
Степанович
Никитин)

Miejsce urodzenia:
Opoczka

Oleg Vladimiro
vich LEBEDEV

Data urodzenia:
21.3.1964.

(Олег Владими
рович Лебедев)

Miejsce urodzenia:
Rudny, obwód kusta
najski, Kazachska SSR

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Wiceprzewodniczący
Dumy
Państwowej.
20 marca 2014 r. głosował za projektem fede
ralnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przy
jęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu
oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

12.9.2014

Przewodniczący („ataman”) unii rosyjskich
i zagranicznych sił kozackich oraz deputowany
Dumy Państwowej. Wspierał aneksję Krymu
i przyznał, że kozacy rosyjscy byli czynnie
zaangażowani w konflikt ukraiński po stronie
wspieranych przez Moskwę separatystów.
20 marca 2014 r. głosował za projektem fede
ralnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przy
jęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu
oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

12.9.2014

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca
2014 r. głosował za projektem federalnej
ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia
do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz
utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

12.9.2014

Były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji
ds. Stosunków z Państwami WNP, Integracji
Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami
w Dumie Państwowej. 20 marca 2014 r.
głosował za projektem federalnej ustawy
konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Fede
racji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utwo
rzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych
podmiotów federalnych – Republiki Krymu
i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds.
Stosunków z Państwami WNP, Integracji Euro
azjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie
Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za
projektem federalnej ustawy konstytucyjnej
„w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej
Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach
Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów fede
ralnych – Republiki Krymu i miasta o statusie
federalnym Sewastopola”.

12.9.2014
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113.

114.

115.

Ivan Ivanovich
MELNIKOV

Data urodzenia:
7.8.1950

(Иван Иванович
Мельников)

Miejsce urodzenia:
Bogorodick

Igor Vladimiro
vich LEBEDEV

Data urodzenia:
27.9.1972

(Игорь Влад
имирович
Лебедев)

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Nikolai Vladimi
rovich LEVI
CHEV

Data urodzenia:
28.5.1953

(Николай Влад
имирович
Левичев)
116.

117.

Informacje identyfikacyjne

Miejsce urodzenia:
Puszkin

Data
umieszczenia
w wykazie

Pierwszy
wiceprzewodniczący
Dumy
Państwowej. 20 marca 2014 r. głosował za
projektem federalnej ustawy konstytucyjnej
„w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej
Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach
Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów fede
ralnych – Republiki Krymu i miasta o statusie
federalnym Sewastopola”.

12.9.2014

Wiceprzewodniczący
Dumy
Państwowej.
20 marca 2014 r. głosował za projektem fede
ralnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przy
jęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu
oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

12.9.2014

Wiceprzewodniczący
Dumy
Państwowej.
20 marca 2014 r. głosował za projektem fede
ralnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przy
jęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu
oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

12.9.2014

Pierwsza wiceprzewodnicząca Komisji Spraw
Zagranicznych w Dumie Państwowej. 20 marca
2014 r. głosowała za projektem federalnej
ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia
do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz
utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

12.9.2014

Svetlana Serge
evna ZHUROVA

Data urodzenia:
7.1.1972

(Светлана
Сергеевна
Журова)

Miejsce urodzenia:
Pawłow nad Newą

Aleksey Vasile
vich NAUMETS

Data urodzenia:
11.2.1968

Generał dywizji armii rosyjskiej. Jest dowódcą
76. dywizji powietrznodesantowej, która wraz
z innymi rosyjskimi siłami wojskowymi była
obecna na terytorium Ukrainy, w szczególności
podczas bezprawnej aneksji Krymu.

12.9.2014

Data urodzenia:
20.8.1952

Sergei Chemezov jest jednym ze znanych
bliskich współpracowników prezydenta Putina
(obaj byli oficerami KGB oddelegowanymi do
Drezna) i członkiem Rady Najwyższej „Zjed
noczonej Rosji”. Czerpie korzyści z powiązań
z prezydentem Rosji, awansując na najwyższe
stanowiska w przedsiębiorstwach kontrolowa
nych przez państwo. Jest prezesem konglome
ratu Rostec, wiodącego rosyjskiego przedsię
biorstwa państwowego produkującego na
potrzeby obronności i przemysłu. W następstwie
decyzji rządu Rosji Technopromexport, spółka
zależna Rostecu, planuje zbudować elektrownie
na Krymie, wspierając tym samym jego inte
grację z Federacją Rosyjską.

12.9.2014

(Алексей
Васильевич
Haумец)
118.

Przyczyny

Sergey Viktoro
vich
CHEMEZOV

(Сергей Викто
рович Чемезов)

Miejsce urodzenia:
Czeremchowo

Ponadto, Rosoboronexport, spółka zależna
Rostecu, wspierała integrację krymskich przed
siębiorstw z branży obronności z przemysłem
obronnym Rosji, umacniając bezprawne przyłą
czenie Krymu do Federacji Rosyjskiej.
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119.

Alexander
Mikhailovich
BABAKOV

(Aлександр
Михайлович
Бабаков)

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
8.2.1963

Miejsce urodzenia:
Kiszyniów

Przyczyny

Deputowany do Dumy Państwowej, przewodni
czący Komisji Dumy ds. Przepisów Prawa
Dotyczących
Rozwijania
Kompleksu
Wojskowo-Przemysłowego Federacji Rosyj
skiej. Jest znaczącym członkiem partii „Zjedno
czona Rosja” oraz biznesmenem prowadzącym
szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na
Krymie.

Data
umieszczenia
w wykazie

12.9.2014

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za
projektem federalnej ustawy konstytucyjnej
„w sprawie przyjęcia Republiki Krymskiej do
Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w obrębie
Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów fede
ralnych – Republiki Krymu i miasta o statusie
federalnym Sewastopola”.
120.

Serhiy
KOZYAKOV
(alias Sergey
Kozyakov)

Data urodzenia:
29.9.1982

Сергей
Козьяков

Jako „przewodniczący Centralnej Komisji
Wyborczej w Ługańsku” jest odpowiedzialny
za zorganizowanie tzw. „wyborów” w dniu
2 listopada 2014 r. w tzw. „Ługańskiej Repub
lice Ludowej”. Te „wybory” stanowią naru
szenie prawa ukraińskiego, a zatem są niele
galne.

29.11.2014

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stano
wisko oraz zorganizował nielegalne „wybory”,
aktywnie popierał działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność
i niezależność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.
121.

Oleg Konstanti
novich
AKIMOV alias
Oleh AKIMOV

Data urodzenia:
15.9.1981

Miejsce urodzenia:
Ługańsk
(Олег Констант
инович Акимов)

Deputowany „Ługańskiej Unii Gospodarczej”
w „Radzie Krajowej” „Ługańskiej Republiki
Ludowej”. Kandydował w tak zwanych „wybo
rach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko
przywódcy tak zwanej „Ługańskiej Republiki
Ludowej”. Te „wybory” stanowią naruszenie
prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

29.11.2014

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stano
wisko oraz formalnie kandydował w nielegal
nych „wyborach”, aktywnie popierał działania
i polityki podważające integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy, aby
jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na
Ukrainie.
122.

Larisa Leoni
dovna AIRAPE
TYAN alias
Larysa AYRA
PETYAN, Larisa
AIRAPETYAN
lub Larysa
AIRAPETYAN

(Лариса Леон
идовна
Айрапетян)

Data urodzenia:
21.2.1970

„Minister zdrowia” tak zwanej „Ługańskiej
Republiki Ludowej”. Kandydowała w tak
zwanych „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r.
na stanowisko „przywódcy” tak zwanej
„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Te „wybory” stanowią naruszenie prawa ukra
ińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to
stanowisko oraz formalnie kandydowała
w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popie
rała działania i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować
sytuację na Ukrainie.

29.11.2014
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123.

Yuriy Viktoro
vich SIVOKO
NENKO a.k.a.
Yuriy SIVOKO
NENKO, Yury
SIVOKO
NENKO, Yury
SYVOKO
NENKO

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
7.8.1957

Miejsce urodzenia:
Donieck

Aleksandr Igore
vich KOFMAN
alias Oleksandr
KOFMAN

(Александр
Игоревич
Кофман)

Członek „Parlamentu” tak zwanej „Donieckiej
Republiki Ludowej”; pracuje w związku wete
ranów Donbas Berkut. Kandydował w nielegal
nych tak zwanych „wyborach” w dniu 2 listo
pada 2014 r. na stanowisko przywódcy tak
zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Te
„wybory” stanowią naruszenie prawa ukraiń
skiego, a zatem są nielegalne.

29.11.2014

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stano
wisko oraz formalnie kandydował w nielegal
nych „wyborach”, aktywnie popierał działania
i polityki podważające integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy, aby
jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na
Ukrainie.

(Юрий Викто
рович Сивокон
енко)

124.

Data
umieszczenia
w wykazie

Przyczyny

Data urodzenia:
30.8.1977

Miejsce urodzenia:
Makiejewka (obwód
doniecki)

Tak zwany „minister spraw zagranicznych”
oraz tak zwany „pierwszy wicemarszałek”
„Parlamentu” tak zwanej „Donieckiej Republiki
Ludowej”. Kandydował w tak zwanych „wybo
rach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko
przywódcy tak zwanej „Donieckiej Republiki
Ludowej”. Te „wybory” stanowią naruszenie
prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

29.11.2014

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stano
wisko oraz formalnie kandydował w nielegal
nych „wyborach”, aktywnie popierał działania
i polityki podważające integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy, aby
jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na
Ukrainie.

125.

Ravil Zakarie
vich
KHALIKOV

(Равиль Зака
риевич
Халиков)

126.

Dmitry Aleksan
drovich
SEMYONOV,

Dmitrii Aleksan
drovich
SEMENOV

(Дмитрий
Александрович
Семенов)

Data urodzenia:
23.2.1969

Miejsce urodzenia: wieś
Belozere, Rejon romo
danowski, ZSRR

„Pierwszy wicepremier” i poprzedni „proku
rator generalny” tak zwanej „Donieckiej
Republiki Ludowej”.

29.11.2014

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierała działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Data urodzenia:
3.2.1963

„Wicepremier ds. finansów” tak
„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

zwanej

Miejsce urodzenia:
Moskwa

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierała działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014
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127.

Oleg BUGROV

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
29.8.1969

Data
umieszczenia
w wykazie

Przyczyny

Były „minister obrony” tak zwanej „Ługańskiej
Republiki Ludowej”.

29.11.2014

(Олег Бугров)
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierała działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.
128.

129.

Lesya
LAPTEVA

Była „minister ds. edukacji, nauki, kultury i reli
gii” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

(Леся Лаптева)

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to
stanowisko, aktywnie popierała działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy i dalej
destabilizujące Ukrainę.

Yevgeniy Eduar
dovich
MIKHAYLOV

(alias Yevhen
Eduardovych
Mychaylov)

Data urodzenia:
17.3.1963

„Szef administracji ds. rządowych”
„Donieckiej Republiki Ludowej”.

tzw.

Miejsce urodzenia:
Archangielsk

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Rok urodzenia: 1961.

„Minister edukacji” tak zwanej „Donieckiej
Republiki Ludowej”.

29.11.2014

29.11.2014

(Евгений Здуа
рдович
Михайлов)

▼M13
130.

Ihor Vladymyro
vych
KOSTENOK

(alias Igor Vladi
mirovich
KOSTENOK)

29.11.2014 r.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspiera działania i politykę podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabili
zować sytuację na Ukrainie.

(Игорь Влад
имирович Кост
енок)

▼M11
131.

Yevgeniy
Vyacheslavovich
ORLOV (alias
Yevhen Vyache
slavovych Orlov)

Евгений
Вячеславович
Орлов

Członek „Rady Narodowej” tzw. „Donieckiej
Republiki Ludowej”.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stano
wisko, aktywnie popierał działania i polityki
podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy, by jeszcze
bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014
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Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

▼M14
132.

Vladyslav Nyko
layevych
DEYNEGO alias
Vladislav Nyko
layevich
DEYNEGO

Data urodzenia:
12.3.1964

„Wiceprzewodniczący” „Rady Ludowej” tak
zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

29.11.2014

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

(Владислав
Николаевич
Дейнего)
133.

Pavel DREMOV
alias Batya

Data urodzenia:
22.11.1976

(Павел Леон
идович
ДРËМОВ),

Miejsce urodzenia:
Stachanow

Pavlo Leonido
vych
DRYOMOV

Dowódca „Pierwszego Regimentu Kozaków”,
zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej
w walkach we wschodniej Ukrainie.

16.2.2015

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania
i politykę podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy,
aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację
na Ukrainie.

(Павло
Леонщович
Дрьомов)
134.

Alexey
MILCHAKOV
alias Fritz,
Serbian

Data urodzenia: 30.4.
1991 lub 30.1.1991
Miejsce urodzenia:
Sankt Petersburg

(Алексей
МИЛЬЧАКОВ)

135.

Arseny
PAVLOV alias
Motorola
ApcéHий
Сергеевич
ПÁВЛОВ (aka
Моторoла)

136.

Mikhail Sergee
vich
TOLSTYKH
alias Givi

Data urodzenia:
2.2.1983
Miejsce urodzenia:
Uchta, Komi

Data urodzenia:
19.7.1980
Miejsce urodzenia:
Iłowajsk

(Михаил
Сергеевич
Толстых)

137.

Eduard Aleksan
drovich
BASURIN
(Здуард Алекс
андрович
Басурин)

Data urodzenia:
27.6.1966 lub 21.6.1966
Miejsce urodzenia:
Donieck

Dowódca jednostki „Rusich”, zbrojnej grupy
separatystycznej uczestniczącej w walkach we
wschodniej Ukrainie.

16.2.2015

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania
i politykę podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy,
aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację
na Ukrainie.
Dowódca batalionu Sparta, zbrojnej grupy
separatystycznej uczestniczącej w walkach we
wschodniej Ukrainie.

16.2.2015

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania
i politykę podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy,
aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację
na Ukrainie.
Dowódca batalionu „Somali”, zbrojnej grupy
separatystycznej uczestniczącej w walkach we
wschodniej Ukrainie.

16.2.2015

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania
i politykę podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy,
aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację
na Ukrainie.
Tak zwany „zastępca dowódcy” w Minister
stwie Obrony tak zwanej „Donieckiej Repub
liki Ludowej”.
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015
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138.

139.

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Alexandr
SHUBIN

Data urodzenia:
20.5.1972 lub 30.5.1972

Tzw. „minister sprawiedliwości” nielegalnej
tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Александр
Васильевич
ШУБИН

Miejsce urodzenia:
Ługańsk

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

Sergey Anatolie
vich LITVIN

Data urodzenia:
2.7.1973

Tak zwany „zastępca przewodniczącego Rady
Ministrów” tak zwanej „Ługańskiej Republiki
Ludowej”.

(Сергей
Анатольевич
Литвин)

Data
umieszczenia
w wykazie

16.2.2015

16.2.2015

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

▼M12

140.

Sergey
IGNATOV

Tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej
tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Сергей
Юрьевич
ИГНАТОВ

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

16.2.2015

▼M14

141.

142.

143.

Ekaterina FILIP
POVA

Data urodzenia:
20.11.1988

Tzw. „minister sprawiedliwości” tzw. „Doniec
kiej Republiki Ludowej”.

Екатерина
Владимировна
ФИЛИППОВА

Miejsce urodzenia:
Krasnoarmiejsk

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierała działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Aleksandr
TIMOFEEV

Data urodzenia:
27.1.1974

Tzw. „minister ds. budżetu” tzw. „Donieckiej
Republiki Ludowej”.

Александр
ТИМОФЕЕВ

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące ten kraj.

Evgeny Vladimi Data urodzenia:
5.1.1967
rovich
MANUILOV

Tak zwany „minister ds. budżetu” tak zwanej
„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

(Евгений Влад
имирович
Мануйлов)

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

16.2.2015

16.2.2015
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144.

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Viktor
YATSENKO

Data urodzenia:
22.4.1985

Tzw. „minister ds. komunikacji” tzw. „Doniec
kiej Republiki Ludowej”.

(Виктор
ЯЦЕНКО)

Miejsce urodzenia:
Cherson

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Data
umieszczenia
w wykazie

16.2.2015

▼M12

145.

Tzw.
„minister rozwoju
gospodarczego
i handlu” tzw. „Ługańskiej Republiki
Ludowej”.

Olga BESE
DINA
Ольга Игорева
БЕСЕДИНА

16.2.2015

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierała działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

▼M14

146.

Data urodzenia:
25.7.1978 lub 23.3.1975

►C6 Tak zwany „prokurator generalny” tak
zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. ◄

Miejsce urodzenia:
Krasnyj Łucz, obwód
woroszyłowgradzki
Ługańsk

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie
wspierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące Ukrainę.

Anatoly Ivano
vich ANTONOV

Data urodzenia:
15.5.1955

Wiceminister obrony, w ramach tej funkcji
wspierający rozmieszczanie rosyjskich wojsk
na Ukrainie.

(Анатолий
Иванович
Антонов)

Miejsce urodzenia:
Omsk

Arkady Viktoro
vich BAKHIN

Data urodzenia:
8.5.1956

(Аркадий
Викторович
Бахин)

Miejsce urodzenia:
Kowno, Litwa

Zaur ISMAILOV
(Заур Исмаилов
Рауфович)

147.

148.

16.2.2015

16.2.2015

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Minis
terstwa Obrony w ramach tej funkcji uczest
niczy w kształtowaniu i realizacji polityki
rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integral
ności terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

Pierwszy wiceminister obrony, w ramach tej
funkcji wspierający rozmieszczanie rosyjskich
wojsk na Ukrainie.
Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Minis
terstwa Obrony w ramach tej funkcji uczest
niczy w kształtowaniu i realizacji polityki
rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integral
ności terytorialnej, suwerenności i niezależności
Ukrainy.

16.2.2015
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149.

Andrei Valerye
vich KARTA
POLOV

Informacje identyfikacyjne

Data urodzenia:
9.11.1963
Miejsce urodzenia: NRD

(Андрей Вале
рьевич Картa
пoлoв)

Data
umieszczenia
w wykazie

Przyczyny

Dyrektor Departamentu Operacji Głównych
i zastępca szefa sztabu generalnego sił zbroj
nych Federacji Rosyjskiej. W ramach obu
funkcji aktywnie uczestniczył w kształtowaniu
i realizacji kampanii wojskowej sił rosyjskich
na Ukrainie.

16.2.2015

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu
generalnego, sprawując kontrolę operacyjną
nad siłami zbrojnymi, aktywnie uczestniczył
w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego
rządu zagrażającej integralności terytorialnej,
suwerenności i niezależności Ukrainy.
150.

Iosif (Joseph)
Davydovich
KOBZON
(Иосиф
Дaвьιдoвич
Кобзон)

Data urodzenia:
11.9.1937
Miejsce urodzenia:
Czasiw Jar, Ukraina

16.2.2015

Deputowany do Dumy Państwowej.
Odwiedził tzw. „Doniecką Republikę Ludową”
i podczas swojej wizyty wygłosił oświadczenia
wspierające separatystów. Został także miano
wany konsulem honorowym tzw. „Donieckiej
Republiki Ludowej” w Federacji Rosyjskiej.
20 marca 2014 r. głosował za projektem fede
ralnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przy
jęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu
oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej
nowych podmiotów federalnych – Republiki
Krymu i miasta o statusie federalnym Sewasto
pola”.

151.

Valery Fedoro
vich RASHKIN

Data urodzenia:
14.3.1955

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Etnicznych w Dumie Państwowej.

(Валерий Фëдo
рoвич Рашкин)

Miejsce urodzenia:
Żilino, obwód kalinin
gradzki

Założyciel ruchu obywatelskiego „Krassnaya
Moskva – Front Pomocy Patriotycznej” „Czer
wona Moskwa”, który organizował publiczne
demonstracje popierające separatystów, a tym
samym wspierał politykę podważającą integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy. 20 marca 2014 r. głosował za
projektem federalnej ustawy konstytucyjnej
„w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej
Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach
Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów fede
ralnych – Republiki Krymu i miasta o statusie
federalnym Sewastopola”.

do

16.2.2015

▼M3
▼C1
Podmioty

▼B
Imię i nazwisko

Informacje
identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

▼M4
1.

PJSC Chernomor
neftegaz
a.k.a Chornomor
naftogaz

Prospekt Kirova/ per.
Sovarkomovskji 52/1
Simferopol

W dniu 17.3.2014„Parlament Krymu”
przyjął rezolucję dotyczącą przejęcia
w imieniu „Republiki Krymu” aktywów
należących do przedsiębiorstwa Chernomor
neftegaz. Przedsiębiorstwo zostało zatem
faktycznie przejęte przez „władze” Krymu.

12.5.2014
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2.

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

W dniu 17.3.2014„Parlament Krymu”
przyjął rezolucję dotyczącą przejęcia
w imieniu „Republiki Krymu” aktywów
należących do przedsiębiorstwa Feodosia.
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie
przejęte przez „władze” Krymu.

12.5.2014

Oficjalna strona interne
towa:

Tzw. „Ługańska Republika Ludowa”
została ustanowiona 27 kwietnia 2014.

25.7.2014

http://lugansk-online.

Odpowiedzialna za zorganizowanie niele
galnego referendum 11 maja 2014 r. Dekla
rację niepodległości ogłoszono 12 maja
2014.

Feodosia a.k.a
Feodossyskoje

98107, Crimea, Feodosiya,
Geologicheskaya str. 2

Predprijatije po
obespetscheniju
nefteproduktami

Firma zajmująca się świad
czeniem usług przeładunku
ropy naftowej i produktów
ropopochodnych

Tzw. „Ługańska
Republika
Ludowa”
(„Lugansk
People's
Republic”)

▼M7
3.

„Луганская
народная респу
блика”

info
Tel.:
+38-099-160-74-14

„Luganskaya
narodnaya respub
lika”

22 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika
Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa”
utworzyły tzw. „Federalne Państwo Nowo
rossiji”.
Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa
konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa
międzynarodowego, i podważa integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.
Bierze udział w werbowaniu do separaty
stycznej „Armii Południowego Wschodu”
i do innych nielegalnych separatystycznych
ugrupowań zbrojnych, podważając tym
samym stabilność lub bezpieczeństwo
Ukrainy.

4.

Tzw. „Doniecka
Republika
Ludowa”
(„Donetsk
People's
Republic”)
„Донецкая
народная респу
блика”

Oficjalne informacje,
w tym konstytucja
Donieckiej Republiki
Ludowej i skład Rady
Najwyższej:
http://dnr-news.com/
Media społecznościowe:
https://twitter.com/

„Donétskaya
dnrpress
naródnaya respúb
http://vk.com/dnrnews
lika”

Tzw. „Doniecka Republika Ludowa”
została proklamowana 7 kwietnia 2014.

25.7.2014

Odpowiedzialna za zorganizowanie niele
galnego referendum 11 maja 2014 r. Dekla
rację niepodległości ogłoszono 12 maja
2014.
24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika
Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa”
podpisały umowę w sprawie ustanowienia
tzw. „Federalnego Państwa Noworosji”.
Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa
konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa
międzynarodowego, i podważa integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.
Bierze udział w werbowaniu do separaty
stycznej do nielegalnych separatystycznych
ugrupowań zbrojnych, zagrażając tym
samym stabilności lub bezpieczeństwu
Ukrainy.

5.

Tzw. „Federalne
Państwo Nowo
rosja” („Federal
State of Novoros
siya”)
„Федеративное
государство
Новороссия”
„Federativnoye
Gosudarstvo
Novorossiya”

Oficjalne komunikaty
prasowe:
http://novorossia.su/
official

24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika
Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa”
podpisały umowę w sprawie ustanowienia
tzw. „Federalnego Państwa Noworosji”.
Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa
konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa
międzynarodowego, i podważa integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.

25.7.2014
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6.

7.

Międzynarodowy
Związek Stowa
rzyszeń Publicz
nych „Wielka
Armia Dońska”
(International
Union of Public
Associations
„Great Don
Army”)

Oficjalna strona interne
towa:

Международный
Союз Обществ
енных Объедин
ений

Cossack National Guard

„Всевеликое
Войско Донское”

Adres: 346465 Russia
Rostov Region.
October (C) District. St
Zaplavskaya. Str Shos
seynaya 1

„Sobol”

Oficjalna strona interne
towa:

„СОБОЛЬ”

http://vvd2003.narod.
ru/
Tel.:
+7-8-908-178-65-57
Media społecznościowe:
http://vk.com/kazak_
nac_guard

http://soboli.net
Media społecznościowe:
http://vk.com/
sobolipress
Tel.:
(0652) 60-23-93.

Przyczyny

„Wielka Armia Dońska” ustanowiła
„Kozacką Gwardię Narodową”, odpowie
dzialną za prowadzenie walk z ukraińskimi
siłami rządowymi we wschodniej Ukranie,
tym samym podważając integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy
oraz zagrażając stabilności lub bezpieczeń
stwu Ukrainy.

Data
umieszczenia
w wykazie

25.7.2014

Podmiot powiązany z Nikołajem KOZIT
SYNEM, który jest dowódcą sił kozackich
i odpowiada za dowodzenie separatystami
we wschodniej Ukranie prowadzącymi
walki z ukraińskimi siłami rządowymi.

Radykalna organizacja paramilitarna, odpo
wiedzialna za jawne wspieranie użycia siły,
aby położyć kres kontrolowaniu Krymu
przez Ukrainę, przez co podważa integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy.

25.7.2014

Podmiot odpowiedzialny za szkolenie sepa
ratystów do walki z ukraińskimi siłami
rządowymi we wschodniej Ukranie, przez
co zagraża stabilności lub bezpieczeństwu
Ukrainy.

Email:
SoboliPress@gmail.
com
Adres: Crimea, Simfe
ropol, str. Kiev, 4 (area
bus station „Central”).
8.

Tzw. Gwardia
Ługańska
(„Lugansk
Guard”)
„Луганская
гвардия”

9.

Media społecznościowe:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/
club68692201

Bojówka samoobronna z Ługańska, odpo
wiedzialna za szkolenie separatystów do
walki z ukraińskimi siłami rządowymi we
wschodniej Ukranie, przez co zagraża
stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

25.7.2014

Powiązana z Germanem PROPOKIWEM,
aktywnym przywódcą odpowiedzialnym za
udział w zajęciu budynku regionalnego
biura Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa
w Ługańsku oraz za nagranie w okupo
wanym budynku filmu wideo z przesłaniem
do prezydenta Putina i Rosji.

Tzw. „Armia
Południowego
Wschodu” („Army
of the Southeast”)

Werbunek:

„Армии ЮгоВостока”

Media społecznościowe:

http://lugansk-online.
info/statements
http://vk.com/
lugansksbu

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie
zbrojne uważane za jedno z najważniejszych
we wschodniej Ukrainie.
Odpowiedzialne za okupowanie budynku
Służby
Bezpieczeństwa
w
regionie
Ługańska. Oficer w stanie spoczynku.
Podmiot powiązany z Walerijem BOŁO
TOWEM, wymienionym jako jeden z przy
wódców ugrupowania.
Podmiot powiązany z Wasylem NIKI
TINEM, odpowiedzialnym za separaty
styczne działania „rządowe” tzw. „rządu
Ługańskiej Republiki Ludowej”.

25.7.2014
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10.

Tzw. „Donbaska
Bojówka
Ludowa”
(„Donbass
People's Militia”)
„Нарóдное
ополчéние
Донбáсса”

Media społecznościowe:
http://vk.com/
polkdonbassa
+38-099-445-63-78;

Przyczyny

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie
zbrojne odpowiedzialne za prowadzenie
walk z ukraińskimi siłami rządowymi we
wschodniej Ukranie, przez co zagraża
stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

+38-094-912-96-60;

Bojówka przejęła m.in. kontrolę nad
kilkoma budynkami rządowymi we wschod
niej Ukranie na początku kwietnia 2014 r.,
tym samym podważając integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

+38-062-213-26-60

Jej były przywódca Paweł

Email:

Gubarew jest odpowiedzialny za zajęcie
wraz z siłami prorosyjskimi budynku
rządu regionalnego w Doniecku i proklamo
wanie się „gubernatorem ludowym”.

+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;

voenkom.dnr@mail.
ru

Data
umieszczenia
w wykazie

25.7.2014

mobilisation@
novorossia.co
Telefon dla ochotników
w Rosji:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
lub email
novoross24@mail.ru
Adres: Donetsk. Prospect
Zasyadko.13

11.

Batalion Wostok
(„Vostok batta
lion”)
„батальоны
Восток”

Media społecznościowe:
http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie
zbrojne uważane za jedno z najważniejszych
we wschodniej Ukrainie.

25.7.2014

Odpowiedzialne za prowadzenie walk
z ukraińskimi siłami rządowymi we
wschodniej Ukranie, przez co zagraża
stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.
Usiłowało zająć lotnisko w Doniecku.

12.

Państwowe przed
siębiorstwo
promowe „Kerch
ferry” (State ferry
enterprise „Kerch
ferry”)
Государственная
судоходная
компания
„Керченская
паромная
переправа”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenskaya
paromnaya perep
rava

16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная Респу
блика Крым, г. Керчь,
ул. Целимберная, 16)
kod: 14333981

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Parla
ment Krymu” przyjął 17.3.2014 rezolucję
nr 1757-6/14„w sprawie nacjonalizacji
niektórych przedsiębiorstw należących do
ukraińskich
ministerstw
infrastruktury
i rolnictwa”, a „Prezydium Parlamentu
Krymu” przyjęło
24.3.2014
decyzję
nr 1802-6/14 w sprawie państwowego
przedsiębiorstwa promowego ogłaszającą
przywłaszczenie aktywów należących do
przedsiębiorstwa promowego „Kerch Ferry”
w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsię
biorstwo zostało zatem faktycznie skonfi
skowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014
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13.

Państwowe przed
siębiorstwo
„Morski port
handlowy
w Sewastopolu”
(State enterprise
„Sevastopol
commercial
seaport”)

Informacje
identyfikacyjne

3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Севастополь,
пл. Нахимова, 3)
kod: 01125548

Государственное
предприятие
„Севастопол
ьский морской
торговый порт”

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Parla
ment Krymu” przyjął 17.3.2014 rezolucję
nr 1757-6/14„w sprawie nacjonalizacji
niektórych przedsiębiorstw należących do
ukraińskich
ministerstw
infrastruktury
i rolnictwa” ogłaszającą przywłaszczenie
aktywów należących do państwowego
przedsiębiorstwa „Morski port handlowy
w Sewastopolu” w imieniu „Republiki
Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem
faktycznie skonfiskowane przez „władze”
Krymu. Pod względem obrotu handlowego
jest to największy morski port handlowy
Krymu.

25.7.2014

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Parla
ment Krymu” przyjął 17.3.2014 rezolucję
nr 1757-6/14„w sprawie nacjonalizacji
niektórych przedsiębiorstw należących do
ukraińskich
ministerstw
infrastruktury
i rolnictwa” oraz 26.3.2014 rezolucję
nr 1865-6/14„w sprawie państwowego
przedsiębiorstwa
»Krymskie
Porty
Morskie«”
(„О
Государственном
предприятии
»Крымские
морские
порты«”)
ogłaszającą
przywłaszczenie
aktywów należących do państwowego
przedsiębiorstwa „Morski port handlowy
w Kerczu” w imieniu „Republiki Krymu”.
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie
skonfiskowane przez „władze” Krymu.
Pod względem obrotu handlowego jest to
drugi największy morski port handlowy
Krymu.

25.7.2014

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezy
dium
Parlamentu
Krymu”
przyjęło
24.3.2014 decyzję nr 1794-6/14„w sprawie
państwowego przedsiębiorstwa »Gosudar
stvenoye predpriyatiye Universal-Avia«”
(„О
Государственном
предприятии
»Универсал-Авиа«)” ogłaszającą przy
właszczenie aktywów należących do
państwowego przedsiębiorstwa „UniversalAvia” w imieniu „Republiki Krymu”.
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie
skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezy
dium Parlamentu Krymu” przyjęło 21
marca decyzję nr 1767-6/14„w sprawie
utworzenia Stowarzyszenia Sanatoriów
i Ośrodków” ogłaszającą przywłaszczenie
aktywów należących do ośrodka „Nizh
nyaya Oreanda” w imieniu „Republiki
Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem
faktycznie skonfiskowane przez „władze”
Krymu.

25.7.2014

Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Sevastopolski
morskoy torgovy
port
14.

Państwowe przed
siębiorstwo
„Morski port
handlowy
w Kerczu” (State
enterprise „Kerch
commercial sea
port”)

28 Kirova Str., 98312,
Kerch, Autonomous
Republic of Crimea,
(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова, 28)
kod: 01125554

Государственное
предприятие
„Керченский
морской торг
овый порт”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
Kerchenski
morskoy torgovy
port
15.

Państwowe przed
siębiorstwo
Universal -Avia
(State enterprise
Universal -Avia)

5, Aeroflotskaya street,
95024 Simferopol
(Аэрофлотская улица, 5,
Симферополь г.)

Государственном
предприятии
„УниверсалАвиа”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Universal-Avia”
16.

Ośrodek Nizh
nyaya Oreanda
(Resort „Nizh
nyaya Oreanda”)
Санаторий
„Нижняя
Ореанда”

Resort „Nizhnyaya
Oreanda”, 08655, Yalta,
Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда”)
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17.

Przedsiębiorstwo
krymskie
„Gorzelnia Azow”
(Crimean enter
prise „Azov distil
lery plant”)
Крымское респу
бликанское
предприятие
„Азовский лике
роводочный
Завод”

Informacje
identyfikacyjne

40 Zeleznodorozhnaya
str., 96178 town of Azov,
Jankoysky district
Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная, 40)
Kod: 01271681

Azovsky likerovo
dochny zavod

18.

Koncern
państwowy
„Krajowe Stowa
rzyszenie Produ
centów
»Massandra«”
(State concern
„National Asso
ciation of produ
cers
»Massandra«”)

6, str. Mira, Massandra
98600 city of Yalta
(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира, д.
6)
Kod: 00411890

Национальное
производственноаграрное объед
инение „Масс
андра”

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezy
dium Parlamentu Krymu” przyjęło 9
kwietnia decyzję nr 1991-6/14„w sprawie
zmian do rezolucji nr 1836-6/14 Rady
Państowej Republiki Krymu z 26 marca
2014 r.” w sprawie nacjonalizacji własności
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji
kompleksu agro-przemysłowego znajdują
cego się na terytorium „Republiki Krymu”,
ogłaszając przywłaszczenie aktywów nale
żących do „Azovskiego likerovodochnego
zavodu” w imieniu „Republiki Krymu”.
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie
skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezy
dium Parlamentu Krymu” przyjęło 9
kwietnia decyzję nr 1991-6/14 14 „w
sprawie zmian do rezolucji nr 1836-6/14
Rady
Państowej
Republiki
Krymu
z 26 marca 2014 r.” w sprawie nacjonali
zacji własności przedsiębiorstw, instytucji
i
organizacji
kompleksu
agro-przemysłowego znajdującego się na
terytorium „Republiki Krymu”, ogłaszając
przywłaszczenie aktywów należących do
koncernu państwowego „Krajowe Stowa
rzyszenie
Producentów
»Massandra«”
w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsię
biorstwo zostało zatem faktycznie skonfi
skowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezy
dium Parlamentu Krymu” przyjęło 9
kwietnia decyzję nr 1991-6/14 14 „w
sprawie zmian do rezolucji nr 1836-6/14
Rady
Państowej
Republiki
Krymu
z 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji
własności przedsiębiorstw, instytucji i orga
nizacji kompleksu agro-przemysłowego
znajdującego się na terytorium Republiki
Krymu”,
ogłaszając
przywłaszczenie
aktywów należących do przedsiębiorstwa
państwowego „Gosudarstvenoye predpriy
atiye »Agrofirma Magarach« nacionalnogo
instituta vinograda i vina »Magarach«”
w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsię
biorstwo zostało zatem faktycznie skonfi
skowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

Nacionalnoye
proizvodstvenno
agrarnoye obyedi
nenye Massandra

19.

Przedsiębiorstwo
państwowe Maga
racz krajowego
instytutu wina
(„State enterprise
Magarach of the
national institute
of wine”)
Государственное
предприятие
Агрофирма
„Магарач”
Национального
института вино
града и вина
„Магарач”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Agrofirma Maga
rach” nacional
nogo instituta
vinograda i vina
„Magarach”

9 Chapayeva str., 98433
Vilino, Bakhchisarayski
district,
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский район,
с. Вилино, ул. Чапаева,
д. 9)
Kod: 31332064
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20.

Przedsiębiorstwo
państwowe
„Fabryka wina
musującego Novy
Svet” (State enter
prise „Factory of
sparkling wine
Novy Svet”)

Informacje
identyfikacyjne

1 Shalyapina str., 98032
Sudak, Novy Svet
(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Kod: 00412665

Государственное
предприятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет”
Gosudarstvenoye
predpriyatiye
„Zavod shampan
skykh vin Novy
Svet”

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

Własność podmiotu została przeniesiona
niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezy
dium Parlamentu Krymu” przyjęło 9
kwietnia decyzję nr 1991-6/14 14 „w
sprawie zmian do rezolucji nr 1836-6/14
Rady
Państowej
Republiki
Krymu
z 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji
własności przedsiębiorstw, instytucji i orga
nizacji kompleksu agro-przemysłowego
znajdującego się na terytorium »Republiki
Krymu«”,
ogłaszając
przywłaszczenie
aktywów należących do przedsiębiorstwa
państwowego „Zavod shampanskykh vin
Novy Svet” w imieniu „Republiki Krymu”.
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie
skonfiskowane przez „władze” Krymu.

25.7.2014

▼M8

21.

JOINT-STOCK
COMPANY
CONCERN
ALMAZ-ANTEY
(alias ALMAZANTEY CORP;
alias ALMAZANTEY
DEFENSE
CORPORATION;
alias ALMAZANTEY JSC)

41 ul.Vereiskaya,
Moscow 121471, Russia;

Almaz-Antei jest rosyjskim przedsiębior
stwem państwowym. Produkuje broń prze
ciwlotniczą, w tym pociski ziemiastrona internetowa: alma
powietrze, które dostarcza armii rosyjskiej.
zantey.ru;
Władze rosyjskie dostarczają broń ciężką
separatystom we wschodniej Ukrainie, przy
adres mailowy:
czyniając się do destabilizacji Ukrainy.
antey@almaz-antey.
Broń ta jest wykorzystywana przez separa
tystów, m.in. do zestrzeliwania statków
ru
powietrznych.
Jako
przedsiębiorstwo
państwowe Almaz-Antei przyczynia się
zatem do destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014

22.

DOBROLET
(alias DOBRO
LYOT)

Airline code QD

Dobrolet jest spółką zależną rosyjskiej
państwowej linii lotniczej. Od czasu
bezprawnej aneksji Krymu Dobrolet jest
wyłącznym operatorem lotów między
Moskwą a Symferopolem. Ułatwia w ten
sposób integrację bezprawnie zaanekto
wanej Autonomicznej Republiki Krymu
z Fedracją Rosyjską i podważa suwerenność
i integralność terytorialną Ukrainy.

30.7.2014

Po bezprawnej aneksji Krymu, Russian
National Commercial Bank (RNCB) został
w pełni przejęty przez tzw. „Republikę
Russian Federation, 127
Krymu”. Stał się dominującym podmiotem
030 Moscow, Krasnopro
na rynku, choć przed aneksją nie był
letarskaya street 9/5.
obecny na Krymie. Skupując lub przejmując
środki z oddziałów banków wycofujących
się z Krymu, RNCB materialnie i finansowo
wspierał działania rządu rosyjskiego służące
integracji Krymu z Federacją Rosyjską,
przez co podważał integralność terytorialną
Ukrainy.

30.7.2014

Добролет/
Добролет

International Highway,
House 31, building 1,
141411 Moscow
141411, Москва г,
Международное ш, дом
31, строение 1
Strona internetowa:
www.dobrolet.com

23.

RUSSIAN
NATIONAL
COMMERCIAL
BANK

License of the Central
Bank of Russia No. 1354
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Informacje
identyfikacyjne

Przyczyny

Data
umieszczenia
w wykazie

▼M11

24.

Republika
Doniecka (organi
zacja publiczna)
Донецкая респу
блика

„Organizacja” publiczna, która zgłaszała
kandydatów do tzw. „wyborów” w tzw.
„Donieckiej Republice Ludowej” w dniu
2 listopada 2014 r. Te „wybory” stanowią
naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są
nielegalne.

29.11.2014

W związku z tym, że formalnie uczestni
czyła w nielegalnych „wyborach”, aktywnie
popierała działania i polityki podważające
integralność
terytorialną,
suwerenność
i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej
zdestabilizować sytuację na Ukrainie. Jej
przywódcą jest Aleksandr ZACHAR
CZENKO; została założona przez Andrija
PURGINA.

25.

Pokój Ługańsz
czyźnie (wersja
rosyjska z trans
krypcją angielską:
Mir Luganschine)
Мир Луганщине

„Organizacja” publiczna, która zgłaszała
kandydatów do tzw. „wyborów” w tzw.
„Ługańskiej Republice Ludowej” w dniu
2 listopada 2014 r. Te „wybory” stanowią
naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są
nielegalne.

29.11.2014

W związku z tym, że formalnie uczestni
czyła w nielegalnych „wyborach”, aktywnie
popierała działania i polityki podważające
integralność
terytorialną,
suwerenność
i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej
zdestabilizować sytuację na Ukrainie. Jej
przywódcą jest Igor PŁOTNICKI.

26.

27.

Wolny Donbas
(alias „Free
Donbass”, „Free
Donbas”,
„Svobodny
Donbass”)

„Organizacja” publiczna, która zgłaszała
kandydatów do tzw. „wyborów” w tzw.
„Donieckiej Republice Ludowej” w dniu
2 listopada 2014 r. Te „wybory” stanowią
naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są
nielegalne.

Свободный
Донбасс

W związku z tym, że formalnie uczestni
czyła w nielegalnych „wyborach”, aktywnie
popierała działania i polityki podważające
integralność
terytorialną,
suwerenność
i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej
zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

Związek Ludowy

„Organizacja” publiczna, która zgłaszała
kandydatów do tzw. „wyborów” w tzw.
„Ługańskiej Republice Ludowej” w dniu
2 listopada 2014 r. Te wybory stanowią
naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są
nielegalne.

Народный союз

W związku z tym, że formalnie uczestni
czyła w nielegalnych „wyborach”, aktywnie
popierała działania i polityki podważające
integralność
terytorialną,
suwerenność
i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej
zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014

29.11.2014
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28.

Ługańska Unia
Gospodarcza

Informacje
identyfikacyjne

Przyczyny

„Organizacja społeczna”, która zgłaszała
kandydatów do tzw. „wyborów” w tzw.
„Ługańskiej Republice Ludowej” w dniu
2 listopada 2014 r. Wyznaczyła kandydata
na przywódcę tzw. „Ługańskiej Republiki
Ludowej” — Olega AKIMOWA. Te
wybory stanowią naruszenie prawa ukraiń
skiego, a zatem są nielegalne.

Data
umieszczenia
w wykazie

29.11.2014

W związku z tym, że formalnie uczestni
czyła w nielegalnych „wyborach”, aktywnie
popierała działania i polityki podważające
integralność
terytorialną,
suwerenność
i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej
zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

▼M12
29.

Kozacka Gwardia
Narodowa
Казачья Национ
альная Гвардия

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Dowodzona przez osobę umieszczoną
w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą:
Nikolay KOZITSYN.

30.

Batalion Sparta
Батальон
„Спарта”

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Dowodzona przez osobę umieszczoną
w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą:
Arseny PAVLOV.

31.

Batalion Somali
Батальон
„Сомали”

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Dowodzona przez osobę umieszczoną
w wykazie, a zatem powiązana z tą osobą:
Mikhail TOLSTYKH alias Givi.

32.

Batalion Zarya
Батальон „Заря”

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

▼M14
33.

Brygada Prizrak
(„Бригада
’Призрак”)

2014D0145 — PL — 16.09.2015 — 006.003 — 43
▼M12
Imię i nazwisko

34.

35.

Batalion Oplot

Media społecznościowe:

Батальон
„Оплот”

http://vk.com/oplot_info

Batalion Kalmius
Батальон
„Кальмиус”

36.

Batalion Śmierć
Батальон
„Смерть”

37.

Informacje
identyfikacyjne

Ruch publiczny
„NOVOROS
SIYA”
Движение Ново
россия

Data
umieszczenia
w wykazie

Przyczyny

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie
wspierająca działania podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy i dalej destabilizujące
Ukrainę.

16.2.2015

Ruch publiczny „Novorossiya”/„Nowo
rosja” powstał w listopadzie 2014 r. w Rosji.
Przewodzi mu rosyjski oficer Igor Strelkov
(uznany za pracownika Głównego Zarządu
Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)).

16.2.2015

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć
wszechstronną, skuteczną pomoc „Nowo
rosji”, w tym pomagać bojówkom
walczącym we wschodniej Ukrainie, a tym
samym wspierać polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy.
Powiązany
Ukrainy.
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