
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/427 

z dnia 13 marca 2015 r. 

dotyczące 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 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 zagraża
jących (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 i 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2)  Na podstawie weryfikacji dokonanej przez Radę wpisy w załączniku dotyczące pięćdziesięciu osób powinny 
zostać zmienione, a wpis dotyczący jednej osoby zmarłej powinien zostać skreślony. 

(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 następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
A. MATĪSS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK  

1) Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zawarty w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 zostaje 
skreślony:  

39. Ludmila Ivanovna Shvetsova.  

2) Wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób zawarte w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 
otrzymują brzmienie:  

Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV, 
Sergei Valerievich 
AKSENOV 

(Сергей Валерьевич 
Аксёнов), 
Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV 

(Сергій Валерійович 
Аксьонов) 

Miejsce urodzenia: 
Beltsy (Bălți), 
Mołdawia 
Data urodzenia: 
26.11.1972 r. 

Aksjonow został wybrany „premierem 
Krymu” przez Radę Najwyższą Krymu 
w dniu 27 lutego 2014 r. w obecności uz
brojonych prorosyjskich bojówkarzy. Jego 
„wybór” został uznany przez Oleksandra 
Turczynowa w dniu 1 marca 2014 r. za 
sprzeczny z konstytucją. Aktywnie lobbo
wał za „referendum” zaplanowanym na 
dzień 16 marca 2014 r. Od dnia 9 paź
dziernika 2014 r. „przywódca” tak zwanej 
„Republiki Krymu”. 

17.3.2014 r. 

26. Dmitry Konstantinovich 
KISELYOV, 
Dmitrii Konstantinovich 
KISELEV 

(Дмитрий 
Константинович 
Киселёв) 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 
Data urodzenia: 
26.4.1954 r. 

Dekretem prezydenckim z dnia 9 grudnia 
2013 r. mianowany szefem rosyjskiej fede
ralnej państwowej agencji prasowej „Rossija 
Siegodnia”. 
Centralna postać rządowej propagandy 
wspierającej rozmieszczenie sił rosyjskich 
na Ukrainie. 

21.3.2014 r. 

41. Igor Dmitrievich 
SERGUN 

(Игорь Дмитриевич 
Сергун) 

Miejsce urodzenia: 
Podolsk, obwód 
moskiewski 
Data urodzenia: 
28.3.1957 r. 

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

29.4.2014 r. 

45. Andriy Yevgenovych 
PURGIN 

(Андрій Євгенович 
Пургін), 
Andrei Evgenevich 
PURGIN 

(Андрей Евгеньевич 
Пургин) 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 
Data urodzenia: 
26.1.1972 r. 

Były przywódca „Donieckiej Republiki Lu
dowej”, aktywny uczestnik i organizator 
działań separatystycznych, koordynator 
działań „turystów rosyjskich” w Doniecku. 
Współzałożyciel „Inicjatywy obywatelskiej 
Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej”. Tak 
zwany „przewodniczący”„Rady Ludowej 
Donieckiej Republiki Ludowej”. 

29.4.2014 r. 

46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN 

(Денис Володимирович 
Пушилін), 
Denis Vladimirovich 
PUSHILIN 

(Денис Владимирович 
Пушилин) 

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

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

29.4.2014 r. 
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Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

52. Petr Grigorievich 
JAROSH 

(Петр Григорьевич 
Ярош) 

Data urodzenia: 
30.1.1971 r. 

Pełniący obowiązki szefa urzędu Federal
nych Służb Migracyjnych dla Krymu. Odpo
wiada za systematyczne i szybkie wydawa
nie rosyjskich paszportów mieszkańcom 
Krymu. 

12.5.2014 r. 

54. Viacheslav 
PONOMARIOV 

Vyacheslav 
Volodymyrovich 
PONOMARYOV 

(В'ячеслав 
Володимирович 
Пономарьов), 
Viacheslav 
Vladimirovich 
PONOMAREV 

(Вячеслав Владимирович 
Пономарёв) 

Miejsce urodzenia: 
Słowiańsk (obwód 
doniecki) 
Data urodzenia: 
2.5.1965 r. 

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 na
stępnie zwolnione; zatrzymali obserwato
rów wojskowych w ramach Dokumentu 
Wiedeńskiego OBWE). Nadal aktywnie 
wspiera działania i polityki separatystyczne. 

12.5.2014 r. 

56. Igor Evgenevich 
KAKIDZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
Какидзянов), 
Igor Evegenevich 
KHAKIMZYANOV 

(Игорь Евгеньевич 
Хакимзянов) 

W dniu 8.5.2014 r. 
miał 33 lata. 
Urodzony 
prawdopodobnie 
w dniu 25.7.1980 r. 
w Makiejewce 
(obwód doniecki) 

Jeden z przywódców sił zbrojnych samo
zwańczej „Donieckiej Republiki Ludowej”. 
Jak przyznaje Denis Puszylin, jeden z przy
wódców „Donieckiej Republiki Ludowej”, 
celem tych sił jest „ochrona ludności Do
nieckiej Republiki Ludowej i integralności 
terytorialnej tej republiki”. 

12.5.2014 r. 

57. Oleg TSARIOV, 
Oleh Anatoliyovych 
TSAROV 

(Олег Анатолійович 
Царьов), 
Oleg Anatolevich 
TSAREV 

(Олег Анатольевич 
Царёв) 

Miejsce urodzenia: 
Dniepropietrowsk 
Data urodzenia: 
2.6.1970 r. 

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

12.5.2014 r. 

59. Aleksandr Sergeevich 
MALYKHIN, 
Alexander Sergeevich 
MALYHIN 

(Александр Сергеевич 
Малыхин) 

Data urodzenia: 
12.1.1981 r. 

Szef Centralnej Komisji Wyborczej „Ługań
skiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organi
zował referendum w dniu 11 maja 2014 r. 
w sprawie samostanowienia „Ługańskiej Re
publiki Ludowej”. 

12.5.2014 r. 

64. Aleksandr Yurevich 
BORODAI 

(Александр Юрьевич 
Бородай) 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 
Data urodzenia: 
25.7.1972 r. 

Były tak zwany „premier Donieckiej Repu
bliki Ludowej”; jako taki odpowiedzialny za 
separatystyczne działania „rządowe” tak 
zwanego „rządu Donieckiej Republiki Ludo
wej” (na przykład w dniu 8 lipca 2014 r. 
oświadczył, że „nasze wojsko prowadzi spe
cjalną operację przeciwko ukraińskim »fa
szystom«” ); sygnatariusz protokołu ustaleń 
w sprawie „Unii Noworosyjskiej”. Nadal ak
tywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

12.7.2014 r. 
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Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

65. Alexander 
KHODAKOVSKY, 
Oleksandr Serhiyovych 
KHODAKOVSKIY 

(Олександр Сергійович 
Ходаковський), 
Aleksandr Sergeevich 
KHODAKOVSKII 

(Александр Сергеевич 
Ходаковский) 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 
Data urodzenia: 
18.12.1972 r. 

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

12.7.2014 r. 

66. Alexandr 
Aleksandrovich 
KALYUSSKY 

(Александр 
Александрович 
Калюсский) 

Data urodzenia: 
9.10.1975 r. 

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

12.7.2014 r. 

67. Alexander KHRYAKOV 

Aleksandr Vitalievich 
KHRYAKOV 

(Александр Витальевич 
Хряков), 
Oleksandr Vitaliyovych 
KHRYAKOV 

(Олександр Віталійович 
Хряков) 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 
Data urodzenia: 
6.11.1958 r. 

Tak zwany „minister do spraw informacji 
i masowej komunikacji Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. 
Ponosi odpowiedzialność za proseparatys
tyczne działania propagandowe tak zwa
nego „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. 

12.7.2014 r. 

68. Marat Faatovich 
BASHIROV 

(Марат Фаатович 
Баширов) 

Miejsce urodzenia: 
Iżewsk, Federacja 
Rosyjska 
Data urodzenia: 
20.1.1964 r. 

Tak zwany „premier Rady Ministrów Ługań
skiej Republiki Ludowej”, zatwierdzony 
w dniu 8 lipca 2014 r. 
Odpowiedzialny za separatystyczne działa
nia „rządowe” tak zwanego „rządu Ługań
skiej Republiki Ludowej”. 

12.7.2014 r. 

69. Vasyl NIKITIN, 
Vasilii Aleksandrovich 
NIKITIN 

(Василий Александрович 
Никитин) 

Miejsce urodzenia: 
Shargun (Sharg'un) 
(Uzbekistan) 
Data urodzenia: 
25.11.1971 r. 

Tak zwany „wicepremier Rady Ministrów 
Ługańskiej Republiki Ludowej” (był tak 
zwanym „premierem Ługańskiej Republiki 
Ludowej”; były rzecznik „armii połud
niowo-wschodniej”). 
Odpowiedzialny za separatystyczne działa
nia „rządowe” tak zwanego „rządu Ługań
skiej Republiki Ludowej”. 
Odpowiedzialny za oświadczenie armii po
łudniowo-wschodniej, zgodnie z którym 
ukraińskie wybory prezydenckie w „Ługań
skiej Republice Ludowej” nie mogą odbyć 
się ze względu na „nowy” status regionu. 

12.7.2014 r. 
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Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

70. Aleksey 
Vyacheslavovich 
KARYAKIN 

(Алексей Вячеславович 
Карякин) 

Miejsce urodzenia: 
Stakhanov 
(Stachanow) (obwód 
ługański) 
Data urodzenia: 
7.4.1980 r. lub 
7.4.1979 r. 

Tak zwany „przewodniczący Rady Najwyż
szej Ługańskiej Republiki Ludowej”. 
Odpowiedzialny za separatystyczne działa
nia „rządowe”„Rady Najwyższej”, odpowie
dzialny za zwrócenie się do Federacji Rosyj
skiej o uznanie niezależności „Ługańskiej 
Republiki Ludowej”. 
Sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie 
„Unii Noworosyjskiej”. 

12.7.2014 r. 

71. Yuriy Volodymyrovych 
IVAKIN 

(Юрій Володимирович 
Івакін), 
Iurii Vladimirovich 
IVAKIN 

(Юрий Владимирович 
Ивакин) 

Miejsce urodzenia: 
Pierewałsk (obwód 
ługański) 
Data urodzenia: 
13.8.1954 r. 

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

12.7.2014 r. 

72. Igor PLOTNITSKY, 
Igor Venediktovich 
PLOTNITSKII 

(Игорь Венедиктович 
Плотницкий) 

Miejsce urodzenia: 
Ługańsk 
(prawdopodobnie 
w Kelmieńcu, obwód 
czerniowiecki) 
Data urodzenia: 
24.6.1964 r. lub 
25.6.1964 r. 

Były tak zwany „minister obrony”, a obecnie 
tak zwany „przywódca”„Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. 
Odpowiedzialny za separatystyczne działa
nia „rządowe” tak zwanego „rządu Ługań
skiej Republiki Ludowej”. 

12.7.2014 r. 

74. Oleksiy Borisovych 
MOZGOVY 

Олексiй Борисович 
Мозговий), 
Aleksei Borisovich 
MOZGOVOI 

(Алексей Борисович 
Мозговой) 

Data urodzenia: 
3.4.1975 r. 

Jeden z przywódców ugrupowań zbrojnych 
na wschodniej Ukrainie. 
Odpowiedzialny za szkolenie separatystów 
do walki z ukraińskimi siłami rządowymi. 

12.7.2014 r. 

80. Sergei Orestovoch 
BESEDA 

(Сергей Орестович 
Беседа) 

Data urodzenia: 
17.5.1954 r. 

Dowódca wydziału piątego Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Ro
syjskiej. 
Jako wysoki rangą oficer FSB stoi na czele 
służby odpowiedzialnej za nadzorowanie 
operacji wywiadowczych i działań między
narodowych. 

25.7.2014 r. 

85. Ekaterina Iurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина Юрьевна 
Губарева), 
Katerina Yuriyovna 
GUBARIEVA 

(Катерина Юрійовнa 
Губарєва) 

Miejsce urodzenia: 
Kachowka, (obwód 
chersoński) 
Data urodzenia: 
5.7.1983 r. 

Jako była tak zwana „minister spraw zagra
nicznych” odpowiadała za obronę tak zwa
nej „Donieckiej Republiki Ludowej”, podwa
żając tym samym integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy. Po
nadto jej rachunek bankowy jest wykorzys
tywany do finansowania nielegalnych ugru
powań separatystycznych. Przyjmując i peł
niąc tę funkcję, wspiera zatem działania 
i politykę podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. 
Nadal aktywnie wspiera działania i polityki 
separatystyczne. 

25.7.2014 r. 
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Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

86. Fedor Dmitrievich 
BEREZIN 

(Фёдор Дмитриевич 
Березин), 
Fedir Dmitrovych 
BEREZIN 

(Федір Дмитрович 
Березін) 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 
Data 
urodzenia:7.2.1960 r. 

Były tak zwany „wiceminister obrony” tak 
zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest 
powiązany z Igorem Strelkowem/Girkinem, 
odpowiedzialnym za działania podważające 
integralność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy lub im zagrażające. Przy
jmując i pełniąc tę funkcję, Berezin wspiera 
zatem działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera 
działania i polityki separatystyczne. 

25.7.2014 r. 

109. Oksana TCHIGRINA, 
Oksana Aleksandrovna 
CHIGRINA 

(Оксана Александровна 
Чигрина) 

W dniu 1.8.2014 r. 
miała 33 lata. 
Urodzona 
prawdopodobnie 
w dniu 23.7.1981 r. 

Rzeczniczka tak zwanego „rządu” tak zwa
nej „Ługańskiej Republiki Ludowej”; wygła
szała oświadczenia usprawiedliwiające mię
dzy innymi zestrzelenie ukraińskiego samo
lotu wojskowego, branie zakładników, dzia
łania bojowe nielegalnych ugrupowań 
zbrojnych, co podważało w rezultacie inte
gralność terytorialną, suwerenność i jedność 
Ukrainy. 

30.7.2014 r. 

110. Boris Alekseevich 
LITVINOV 

(Борис Алексеевич 
Литвинов) 

Miejsce urodzenia: 
Dzierżyńsk (obwód 
doniecki) 
Data urodzenia: 
13.1.1954 r. 

Członek tak zwanej „Rady Ludowej” i były 
przewodniczący tak zwanej „Rady Najwyż
szej” tak zwanej „Donieckiej Republiki Lu
dowej”; współtworzył założenia polityczne 
i brał udział w organizacji bezprawnego 
„referendum”, które doprowadziło do pro
klamowania tak zwanej „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”, co stanowiło naruszenie in
tegralności terytorialnej, suwerenności i jed
ności Ukrainy. 

30.7.2014 r. 

112. Arkady Romanovich 
ROTENBERG, 
Arkadii Romanovich 
ROTENBERG 

(Аркадий Романович 
Ротенберг) 

Miejsce urodzenia: 
Leningrad (Sankt 
Petersburg) 
Data urodzenia: 
15.12.1951 r. 

Rotenberg od dawna jest znajomym prezy
denta Putina i jego byłym partnerem spar
ringowym w dżudo. 
Dorobił się majątku w trakcie kadencji pre
zydenta Putina. Skala jego sukcesów gospo
darczych ma związek z uprzywilejowanym 
traktowaniem przez wpływowych kluczo
wych decydentów, w szczególności przy 
przyznawaniu zamówień publicznych. 
Wykorzystywał bliskie więzy osobiste z ro
syjskimi decydentami przy przyznawaniu 
dużych kontraktów przez rosyjskie państwo 
lub przedsiębiorstwa państwowe. Jego 
przedsiębiorstwom przyznano w szczegól
ności kilka wysoce lukratywnych kontrak
tów w ramach przygotowań do igrzysk 
olimpijskich w Soczi. 
Jest również właścicielem przedsiębiorstwa 
Stroygazmontah, któremu przyznano pań
stwowy kontrakt na budowę mostu z Rosji 
do bezprawnie zaanektowanej Autonomicz
nej Republiki Krymu, umacniając tym sa
mym jej integrację z Federacją Rosyjską, co 
z kolei jeszcze bardziej podważa integral
ność terytorialną Ukrainy.  

30.7.2014 r. 
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Jest przewodniczącym zarządu wydawnic
twa Prosvescheniye, które realizuje w szcze
gólności projekt „Do dzieci Rosji: adres – 
Krym” – kampanię PR zaplanowaną w celu 
przekonania dzieci na Krymie, że są teraz 
obywatelami Rosji mieszkającymi w Rosji 
i wspierającą tym samym politykę rządu ro
syjskiego mającą na celu włączenie Krymu 
do Rosji. 

115. Nikolay Terentievich 
SHAMALOV 

(Николай Терентьевич 
Шамалов) 

Miejsce urodzenia: 
Białoruś 
Data urodzenia: 
24.1.1950 r. 

Shamalov jest od dawna znajomym prezy
denta Putina. Jest współzałożycielem tzw. 
Oziero Dacza, spółdzielni skupiającej wpły
wową grupę osób wokół prezydenta Putina. 
Korzysta ze swoich powiązań z rosyjskimi 
decydentami. Jest drugim co do wielkości 
udziałowcem Banku Rossija; w 2013 r. 
miał ok. 10 % akcji; bank ten jest uzna
wany za osobisty bank wyższych rangą 
urzędników Federacji Rosyjskiej. Od czasu 
nielegalnej aneksji Krymu Bank Rossija ot
worzył oddziały na całym terytorium 
Krymu i w Sewastopolu, umacniając w ten 
sposób ich integrację z Federacją Rosyjską. 
Bank Rossija ma ponadto znaczące udziały 
w krajowej grupie medialnej (National Me
dia Group), która z kolei kontroluje stacje 
telewizyjne aktywnie wspierające politykę 
rządu Rosji polegającą na destabilizacji 
Ukrainy. 

30.7.2014 r. 

119. Alexander 
Vladimirovich 
ZAKHARCHENKO 

(Александр 
Владимирович 
Захарченко) 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 
Data urodzenia: 
26.6.1976 r. 

Z dniem 7 sierpnia 2014 r. zastąpił Ale
xandra Borodaja jako tak zwany „premier” 
tak zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zakhar
chenko wspiera działania i polityki podwa
żające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 r. 

121. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO 

(Мирослав 
Владимирович Руденко) 

Miejsce urodzenia: 
Debalcewe 
Data urodzenia: 
21.1.1983 r. 

Powiązany z „ludową milicją Donbasu”. 
Oświadczył między innymi, że będą konty
nuować walki w pozostałych częściach te
rytorium państwa. Rudenko wspierał zatem 
działania i politykę podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy. Tak zwany „deputowany lu
dowy” w tak zwanym „parlamencie Doniec
kiej Republiki Ludowej”. 

12.9.2014 r. 

122. Gennadiy Nikolaiovych 
TSYPKALOV, 
Gennadii Nikolaevich 
TSYPKALOV 

(Геннадий Николаевич 
Цыпкалов) 

Miejsce urodzenia: 
obwód rostowski 
(Rosja) 
Data urodzenia: 
21.6.1973 r. 

Zastąpił Marata Bashirova jako tak zwany 
„premier” tak zwanej „Ługańskiej Republiki 
Ludowej” Wcześniej aktywnie działał w mili
cji armii południowo-wschodniej. Tsyplakov 
wspierał zatem działania i politykę podwa
żające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 r. 

14.3.2015 L 70/7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Imię i nazwisko Informacje identyfika
cyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

123. Andrey Yurevich 
PINCHUK 

(Андрей Юрьевич 
Пинчук) 

Prawdopodobna data 
urodzenia: 
27.12.1977 r. 

Były „minister bezpieczeństwa państwa” tak 
zwanej „Donieckiej Republiki Ludowej”. Po
wiązany z Władimirem Antiufiejewem, 
który ponosi odpowiedzialność za separa
tystyczne działania „rządowe” tak zwanego 
„rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. 
Wspierał zatem działania i polityki podwa
żające integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy. Nadal aktyw
nie wspiera działania lub polityki separatys
tyczne. 

12.9.2014 r. 

124. Oleg Vladimirovich 
BEREZA 

(Олег Владимирович 
Берёза) 

Prawdopodobna data 
urodzenia: 
1.3.1977 r. 

„Minister spraw wewnętrznych” tak zwanej 
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany 
z Władimirem Antiufiejewem, który ponosi 
odpowiedzialność za separatystyczne dzia
łania „rządowe” tak zwanego „rządu Do
nieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał za
tem działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy. 

12.9.2014 r. 

125. Andrei Nikolaevich 
RODKIN 

(Андрей Николаевич 
Родкин) 

Data urodzenia: 
23.9.1976 r. 

Moskiewski przedstawiciel tak zwanej „Do
nieckiej Republiki Ludowej”. W swoich 
oświadczeniach mówił między innymi o go
towości milicji do prowadzenia wojny par
tyzanckiej oraz o przejęciu przez nią syste
mów uzbrojenia od ukraińskich sił zbroj
nych. Wspierał zatem działania i polityki 
podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 r. 

126. Aleksandr Akimovich 
KARAMAN 

(Александр Акимович 
Караман), 
Alexandru CARAMAN 

Data urodzenia: 
26.7.1956 r. 

„Wicepremier ds. społecznych” tak zwanej 
„Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany 
z Władimirem Antiufiejewem, który ponosi 
odpowiedzialność za separatystyczne dzia
łania „rządowe” tak zwanego „rządu Do
nieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał za
tem działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy. Protegowany wicepremiera 
Rosji Dmitrija Rogozina. 

12.9.2014 r. 

127. Georgiy L'vovich 
MURADOV 

(Георгий Львович 
Мурадов) 

Miejsce urodzenia: 
Republika Komi 
Data urodzenia: 
19.11.1954 r. 

Tak zwany „wicepremier” Krymu i pełno
mocny przedstawiciel Krymu przy prezy
dencie Putinie. Muradow odegrał istotną 
rolę w umacnianiu rosyjskiej kontroli insty
tucjonalnej nad Krymem od czasu bezpraw
nej aneksji. Wspierał zatem działania i poli
tyki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 r. 
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144. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV 

(aka Oleh AKIMOV) 
(Олег Константинович 
Акимов) 

Data urodzenia: 
15.9.1981 r. 

Deputowany „Ługańskiej Unii Gospodar
czej” w „Radzie Krajowej”„Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. Kandydował w nielegalnych 
tak zwanych „wyborach” w dniu 2 listopada 
2014 r. na stanowisko przywódcy tak zwa
nej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Te „wy
bory” stanowią naruszenie prawa ukraiń
skiego, a zatem są nielegalne. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to sta
nowisko oraz formalnie kandydował w nie
legalnych „wyborach”, aktywnie popierał 
działania i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabi
lizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

145. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN 

(aka Larysa 
AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 

lub Larysa AIRAPETYAN) 
(Лариса Леонидовна 
Айрапетян) 

Data urodzenia: 
21.2.1970 r. 

„Minister zdrowia” tak zwanej „Ługańskiej 
Republiki Ludowej”. Kandydowała w niele
galnych tak zwanych „wyborach” w dniu 2 
listopada 2014 r. na stanowisko „przy
wódcy” tak zwanej „Ługańskiej Republiki 
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 „wyborach”, aktywnie popie
rała działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

146. Yuriy Viktorovich 
SIVOKONENKO 

(alias Yuriy 
SIVOKONENKO, 
Yury SIVOKONENKO, 
Yury SYVOKONENKO) 
(Юрий Викторович 
Сивоконенко) 

Data urodzenia: 
7.8.1957 r. 

Członek „Parlamentu” tak zwanej „Doniec
kiej Republiki Ludowej”; pracuje w związku 
weteranów Donbas Berkut. Kandydował 
w nielegalnych tak zwanych „wyborach” 
w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko 
przywódcy tak zwanej „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. Te wybory stanowią naru
szenie prawa ukraińskiego, a zatem są nie
legalne. 
W związku z tym, że przyjął i pełnił to sta
nowisko oraz formalnie kandydował w nie
legalnych „wyborach”, aktywnie popierał 
działania i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabi
lizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

147. Aleksandr Igorevich 
KOFMAN 

(alias Oleksandr 
KOFMAN) 
(Александр Игоревич 
КОФМАН) 

Miejsce urodzenia: 
Makiejewka (obwód 
doniecki) 
Data urodzenia: 
30.8.1977 r. 

Tak zwany „minister spraw zagranicznych” 
oraz tak zwany „pierwszy wicemarszałek”„
Parlamentu” tak zwanej „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. Kandydował w tak zwanych 
„wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na 
stanowisko przywódcy tak zwanej „Doniec
kiej Republiki Ludowej”. Wybory te stano
wiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem 
są nielegalne.  

29.11.2014 r. 
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W związku z tym, że przyjął i pełnił to sta
nowisko oraz formalnie kandydował w nie
legalnych „wyborach”, aktywnie popierał 
działania i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależ
ność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabi
lizować sytuację na Ukrainie. 

148. Ravil Zakarievich 
KHALIKOV 

(Равиль Закариевич 
Халиков) 

Data urodzenia: 
23.2.1969 r. 

„Pierwszy wicepremier” i poprzedni „proku
rator generalny” tak zwanej „Donieckiej Re
publiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

149. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV, 
Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV 

(Дмитрий 
Александрович Семенов) 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 
Data urodzenia: 
3.2.1963 r. 

„Wicepremier ds. finansów” tak zwanej „Łu
gańskiej Republiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

150. Oleg BUGROV Data urodzenia: 
29.8.1969 r. 

„Minister obrony” tak zwanej „Ługańskiej 
Republiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

153. Ihor Vladymyrovych 
KOSTENOK 

(alias Igor Vladimirovich 
KOSTENOK) 
(Игорь Владимирович 
Костенок) 

Rok urodzenia: 
1961. 

„Minister edukacji” tak zwanej „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 

155. Vladyslav Nykolayevych 
DEYNEGO 

(alias Vladislav 
Nykolayevich DEYNEGO) 
(Владислав Дейнего) 

Data urodzenia: 
12.3.1964 r. 

„Wiceprzewodniczący”„Rady Ludowej” tak 
zwanej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 r. 
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(133.) Pavel DREMOV 

alias Batya 
(Павел Леонидович 
ДРЁМОВ), 
Pavlo Leonidovych 
DRYOMOV 

(Павло Леонідович 
Дрьомов) 

Miejsce urodzenia: 
Stakhanov 
(Stachanow) 
Data urodzenia: 
22.11.1976 r. 

Dowódca „Pierwszego Regimentu Koza
ków”, zbrojnej grupy separatystycznej 
uczestniczącej w walkach we wschodniej 
Ukrainie. 
Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działa
nia i politykę podważające integralność te
rytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizo
wać sytuację na Ukrainie. 

16.2.2015 r. 

(136.) Mikhail Sergeevich 
TOLSTYKH 

alias Givi 
(Михаил Сергеевич 
Толстых) 

Miejsce urodzenia: 
Iłowajsk 
Data urodzenia: 
19.7.1980 r. 

Dowódca batalionu „Somali”, zbrojnej 
grupy separatystycznej uczestniczącej w wal
kach we wschodniej Ukrainie. 
Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działa
nia i politykę podważające integralność te
rytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizo
wać sytuację na Ukrainie. 

16.2.2015 r. 

(137). Eduard Aleksandrovich 
BASURIN 

(Эдуард Александрович 
Басурин) 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 
Data urodzenia: 
27.6.1966 r. 

Tak zwany „zastępca dowódcy” w Minister
stwie Obrony tak zwanej „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

16.2.2015 r. 

(139). Sergey Anatolievich 
LITVIN 

(Сергей Анатольевич 
ЛИТВИН) 

Data urodzenia: 
2.7.1973 r. 

Tak zwany „zastępca przewodniczącego 
Rady Ministrów” tak zwanej „Ługańskiej Re
publiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

16.2.2015 r. 

(143.) Evgeny Vladimirovich 
MANUILOV 

(Евгений Владимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Data urodzenia: 
5.1.1967 r. 

Tak zwany „minister ds. budżetu” tak zwa
nej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

16.2.2015 r. 

(146.) Zaur ISMAILOV 

(Заур Исмаилов) 
Miejsce urodzenia: 
Krasny Luch (Krasnyj 
Łucz), 
Voroshilovgrad, 
Luhansk 
(Woroszyłowgrad, 
Ługańsk) 
Data urodzenia: 
25.7.1978 r. (lub 
1975 r.) 

Tak zwany „pełniący obowiązki prokuratora 
generalnego” tak zwanej „Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. 
Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie 
wspiera działania i politykę podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdes
tabilizować sytuację na Ukrainie. 

16.2.2015 r.    
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