
DECYZJA RADY 2014/855/WPZiB 

z dnia 28 listopada 2014 r. 

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działa
niami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażającymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając decyzję 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 (1), w 
szczególności jej art. 3 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB. 

(2) W związku z tym, że na Ukrainie sytuacja w terenie jest nadal poważna, Rada uważa, że do wykazu osób fizycz
nych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do 
decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać kolejne osoby i podmioty. 

(3)  Należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Do wykazu zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się osoby i podmioty wymienione w 
załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2014 r. 

W imieniu Rady 
S. GOZI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16. 



ZAŁĄCZNIK 

Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1 

Osoby  

Imię i nazwisko Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia w 

wykazie  

Serhiy KOZYAKOV 
(alias Sergey 
Kozyakov) 
Сергей Козьяков 

29.9.1982 Jako „przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w 
Ługańsku” jest odpowiedzialny za zorganizowanie tzw. 
„wyborów” w dniu 2 listopada 2014 r. w tzw. „Ługań
skiej Republice Ludowej”. Te „wybory” stanowią naru
szenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko 
oraz zorganizował nielegalne „wybory”, aktywnie 
popierał działania i polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, by 
jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014  

Oleg AKIMOV (alias 
Oleh AKIMOV) 
Олег Акимов  

Zastępca „Ługańskiej Unii Gospodarczej” w „Radzie 
Narodowej”„Ługańskiej Republiki Ludowej”. Kandy
dował w tzw. „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. 
na stanowisko „przywódcy”„Ługańskiej Republiki 
Ludowej”. Te „wybory” stanowią naruszenie prawa 
ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko 
oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Larisa AIRAPETYAN 
(alias Larysa Ayrape
tyan, Larisa Airape
tyan lub Larysa Aira
petyan) 
Лариса Айрапетян  

„Minister zdrowia” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”. 
Kandydowała w tzw. „wyborach” w dniu 2 listopada 
2014 r. na stanowisko „przywódcy”„Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. 
Te „wybory” stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a 
zatem są nielegalne. 
W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko 
oraz formalnie kandydowała w nielegalnych „wybo
rach”, aktywnie popierała działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować 
sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014  

Yuriy SIVOKONENKO 
(alias Yuriy Sivoko
nenko, Yury Sivoko
nenko, Yury Syvoko
nenko) 
Юрия Викторовича 
Сивоконенко  

Poseł do „Parlamentu” tzw. „Donieckiej Republiki 
Ludowej”, pracuje w Związku Weteranów Donbaskiego 
Berkutu. Kandydował w tzw. „wyborach” w dniu 2 listo
pada 2014 r. na stanowisko przywódcy „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. Te wybory stanowią naruszenie 
prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję oraz 
formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014 
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Imię i nazwisko Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia w 

wykazie  

Aleksandr KOFMAN 
(alias Oleksandr 
Kofman) 
Александр Игоревич 
Кофман  

„Pierwszy wicemarszałek”„Parlamentu” tzw. „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. Kandydował w nielegalnych tzw. 
„wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko 
przywódcy „Donieckiej Republiki Ludowej”. Te wybory 
stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są 
nielegalne. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko 
oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Ravil KHALIKOV 
Равиль Халиков  

„Pierwszy wicepremier” i były „prokurator generalny” 
tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Dmitry SEMYONOV 
Дмитрий Семенов  

„Wicepremier ds. finansów” tzw. „Ługańskiej Republiki 
Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Oleg BUGROV 
Олег Бугров  

„Minister obrony” tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Lesya LAPTEVA 
Лаптева Леся  

„Minister ds. edukacji, nauki, kultury i religii” tzw. 
„Ługańskiej Republiki Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko, 
aktywnie popierała działania i polityki podważające 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Yevgeniy Eduardo
vich MIKHAYLOV 
(alias Yevhen Eduar
dovych Mychaylov) 

17.3.1963, 
Archangielsk 

„Szef administracji ds. rządowych” tzw. „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014 

29.11.2014 L 344/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Imię i nazwisko Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia w 

wykazie  

Ihor Vladymyrovych 
KOSTENOK (alias Igor 
Vladimirovich 
Kostenok) 
Игорь Владимирович 
Костенок  

„Minister edukacji” tzw. „Donieckiej Republiki 
Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Yevgeniy Vyachesla
vovich ORLOV (alias 
Yevhen Vyacheslavo
vych Orlov) 
Евгений 
Вячеславович Орлов  

Członek „Rady Narodowej” tzw. „Donieckiej Republiki 
Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Vladyslav Nykolaye
vych DEYNEGO (alias 
Vladislav Nykolaye
vich Deynego) 
Владислав Дейнего  

„Wiceprzewodniczący”„Rady Narodowej” tzw. „Doniec
kiej Republiki Ludowej”. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, 
aktywnie popierał działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, by jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na 
Ukrainie. 

29.11.2014  

Podmioty  

Nazwa Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia w 

wykazie  

Republika 
Doniecka (organi
zacja publiczna) 
Донецкая республика  

„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. 
W związku z tym, że formalnie uczestniczyła w niele
galnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdesta
bilizować sytuację na Ukrainie. Jej przywódcą jest Alek
sandr ZACHARCZENKO; została założona przez Andrija 
PURGINA. 

29.11.2014  

Pokój Ługań
szczyźnie (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. 
W związku z tym, że formalnie uczestniczyła w niele
galnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdesta
bilizować sytuację na Ukrainie. Jej przywódcą jest Igor 
PŁOTNICKI. 

29.11.2014 
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Nazwa Informacje 
identyfikacyjne Przyczyny 

Data 
umieszczenia w 

wykazie  

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

„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. 
W związku z tym, że formalnie uczestniczyła w niele
galnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdesta
bilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014  

Związek Ludowy 
Народный союз  

„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. 
W związku z tym, że formalnie uczestniczyła w niele
galnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdesta
bilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014  

Ługańska Unia 
Gospodarcza 

„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 ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 
W związku z tym, że formalnie uczestniczyła w niele
galnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bardziej zdesta
bilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014   
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