
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 577/2014 

z dnia 28 maja 2014 r. 

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 

Ukrainy lub im zagrażających 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających 
w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają
cych (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014. 

(2)  W rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 należy zmienić informacje dotyczące siedemnastu osób oraz dwóch 
podmiotów umieszczonych w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, podlegających 
środkom ograniczającym. 

(3)  Należy odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2014 r. 

W imieniu Rady 
E. VENIZELOS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Wpisy dotyczące poniższych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) 269/2014 zastę
puje się następującymi wpisami: 

Osoby:  

Imię i nazwisko Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia 

w wykazie  

Vladimir Andreevich 
Konstantinov  

(Владимир Андреевич 
Константинов)  

Data ur. 19 listopada 
1956 r.  

Vladimirovca, Slobozia 
District, Republika 
Mołdawii  

Jako przewodniczący Rady Najwyższej 
Krymu Konstantynow (Konstantinov) 
odegrał ważną rolę w decyzjach podejmo
wanych przez Radę Najwyższą Krymu 
w sprawie „referendum” wymierzonego 
w integralność terytorialną Ukrainy i wzywał 
wyborców, aby głosowali za niepodległością 
Krymu. 

17.3.2014   

Pyotr Anatolyevich Zima  

(Пётр Анатольевич Зима)  

Data ur. 29 marca 
1965 r. 

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 (SVR). Dane te 
obejmowały informacje na temat akty
wistów Euromajdanu i obrońców praw czło
wieka 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 Gennadyevich 
Zherebtsov  

(Юрий Геннадьевич 
Жеребцов)  

Data ur. 19 listopada 
1965 r. 

Doradca przewodniczącego Rady Najwyż
szej Krymu, jeden z czołowych organiza
torów „referendum” z 16 marca wymierzo
nego w integralność terytorialną Ukrainy. 

17.3.2014   

Anatoliy Alekseevich 
Sidorov  

(Анатолий Алексеевич 
Сидоров)  

Data ur. 2 lipca 
1958 r. 

Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obec
ność wojskową na Krymie, która podważa 
suwerenność Ukrainy, wspierał władze 
Krymu w niedopuszczaniu do publicznych 
demonstracji przeciwko działaniom na rzecz 
referendum i wcielenia Krymu do Rosji. 

17.3.2014   

Aleksandr Viktorovich 
Galkin  

(Александр Викторович 
Галкин)  

Data ur. 22 marca 
1958 r. 

Głównodowodzący Południowego Okręgu 
Wojskowego Rosji („SMD”). Jednostki tego 
okręgu rozmieszczono na Krymie. Częś
ciowo odpowiedzialny za rosyjską obecność 
wojskową na Krymie, która podważa suwe
renność Ukrainy, wspierał władze Krymu 
w niedopuszczaniu do publicznych demon
stracji przeciwko działaniom na rzecz refe
rendum i wcielenia Krymu do Rosji.  

Pod kontrolą Galkina znajduje się Flota 
Czarnomorska; większość sił przemieszczo
nych na Krym przechodziło przez Połud
niowy Okręg Wojskowy.  

17.3.2014  
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Imię i nazwisko Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia 

w wykazie  

Mikhail Grigoryevich 
Malyshev  

(Михаил Григорьевич 
Малышев)  

Data ur. 10 paździer
nika 1955 r. 

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wybor
czej.  

Odpowiedzialny za administrowanie refe
rendum krymskim. Odpowiedzialny 
w ramach systemu rosyjskiego za podpi
sanie wyników referendum.  

21.3.2014   

Valery Kirillovich 
Medvedev  

(Валерий Кириллович 
Медведев)  

Data ur. 21 sierpnia 
1946 r. 

Rosja  

Odpowiedzialny za administrowanie 
referendum krymskim. Odpowiedzialny 
w ramach systemu rosyjskiego za podpi
sanie wyników referendum. 

21.3.2014   

Generał broni Igor Niko
laevich Turchenyuk  

(Игорь Николаевич 
Турченюк)  

Data ur. 5 grudnia 
1959 r. 

Osz, Kirgistan  

Faktyczny dowódca rosyjskich oddziałów 
rozmieszczonych w terenie na Krymie 
(w stosunku do których Rosja nadal 
oficjalnie używa nazwy „lokalne siły samo
obrony”). 

21.3.2014   

Elena Borisovna Mizulina  

(Елена Борисовна Мизу
лина)  

Data ur. 9 grudnia 
1954 r. 

Buj, obwód 
kostromski  

Inicjatorka i współautorka niedawnych 
wniosków ustawodawczych w Rosji, 
w wyniku których regiony innych krajów 
mogłyby przyłączać się do Rosji bez uprzed
niej zgody ich władz centralnych. 

21.3.2014   

Valeriy Dmitrievich 
Bolotov  

(Валерий Дмитриевич 
Болотов)  

Data ur. 13.2.1970 r. Jeden z przywódców separatystycznej grupy 
„Armia Południowo-Wschodnia”, która 
okupowała budynek Służby Bezpieczeństwa 
w regionie Ługańska. Przed zajęciem 
budynku wraz z innymi współsprawcami 
był w posiadaniu broni dostarczonej niele
galnie z Rosji i od lokalnych grup 

29.4.2014   

Andriy Yevgenevich 
Purgin  

(Андрей Евгеньевич 
Пургин)  

Data ur. 26.1.1972 r. Przywódca „Republiki Donieckiej”, aktywny 
uczestnik i organizator działań separatys
tycznych, koordynator działań „turystów 
rosyjskich” w Doniecku. Współzałożyciel 

29.4.2014   

Sergey Gennadevich 
Tsyplakov  

(Сергей Геннадьевич 
Цыплаков)  

Data ur. 1.5.1983 r.  Jeden z przywódców radykalnej ideowo 
organizacji Ludowa Milicja Donbasu. Brał 
czynny udział w zajęciu licznych budynków 
w regionie Doniecka. 

29.4.2014   

Igor Vsevolodovich Girkin 
a.k.a. Igor Strelkov  

(Игорь Всеволодович 
Гиркин)  

Data ur. 17.12.1970 r. 

nr paszportu: 
4506460961  

Uznany za pracownika Głównego Zarządu 
Wywiadowczego sztabu generalnego sił 
zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). 
Uczestniczył w incydentach w Słowiańsku. 
Jest asystentem ds. bezpieczeństwa Sergeya 
Aksionova, samozwańczego premiera 
Krymu. 

29.4.2014   

Viacheslav Ponomariov  

Vyacheslav Vladimirovich 
Ponomariov  

(Вячеслав Владимирович 
Пономарёв)  

Data ur. 2.5.1965 r.  

Sloviansk  

Samozwańczy burmistrz Słowiańska. Pono
mariew wezwał Władimira Putina do 
wysłania rosyjskich wojsk w celu ochrony 
miasta, a następnie zwrócił się do niego 
o dostarczenie broni. Ludzie Ponomariewa 
biorą udział w porwaniach (pojmali ukraiń
skich reporterów Irmę Krat oraz Simona 
Ostrovsky'ego, reportera Vice News — 
obydwie te osoby zostały następnie zwol
nione; zatrzymali obserwatorów wojsko
wych wysłanych na mocy Dokumentu 
Wiedeńskiego OBWE). 

12.5.2014  

29.5.2014 L 160/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Imię i nazwisko Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia 

w wykazie  

Igor Mykolaiovych Bezler  

Igor Nikolaevich Bezler,  

(Игорь Николаевич 
Безлер)  

Data ur. 30.12.1965 r. 

Simferopol  

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 Girkinem, pod 
dowództwem którego, wg SBU, brał udział 
w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, 
deputowanego Rady Miasta Gorłówka. 

12.5.2014   

Oleg Tsariov  

Oleg Anatolevich Tsariov  

(Олег Анатолійович 
Царьов)  

Олег Анатольевич Царёв)  

Data ur. 2.6.1970 r.  

Dnipropetrovsk  

Członek Rady. Publicznie apelował o utwo
rzenie Federalnej Republiki Noworosji, 
złożonej z południowo-wschodnich 
regionów Ukrainy 

12.5.2014   

Roman Lyagin  

(Роман Лягин)  

Data ur. 30.5.1980 r. Szef Centralnej Komisji Wyborczej „Doniec
kiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizu
jący zaplanowane na 11 maja referendum 
w sprawie samostanowienia „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 

12.5.2014   

Podmioty:  

Nazwa Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia 

w wykazie  

PJSC Chernomorneftegaz 

a.k.a Chornomornaftogaz 

Prospekt Kirova/per. 
Sovarkomovskji 52/1 
Simferopol, 

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

12.5.2014  

Feodosia 

a.k.a Feodossyskoje 
Predprijatije po obespet
scheniju nefteproduktami 

98107, Crimea, 
Feodosiya, Geologiche
skaya str. 2 

Firma zajmująca się 
świadczeniem usług 
przeładunku ropy 
naftowej i produktów 
ropopochodnych 

W dniu 17.3.2014 „Parlament Krymu” 
przyjął rezolucję dotyczącą przejęcia 
w imieniu „Republiki Krymu” aktywów nale
żących do przedsiębiorstwa Feodosia. Przed
siębiorstwo zostało zatem faktycznie prze
jęte przez „władze” Krymu. 

12.5.2014   
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