
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2016/353 

z dnia 10 marca 2016 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 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 zagraża
jących (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 i 3, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2)  Rada dokonała przeglądu poszczególnych wpisów w wykazie. Należy zmienić załącznik oraz usunąć trzy wpisy 
dotyczące osób zmarłych. 

(3)  Należy w związku z tym 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. 
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(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6. 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2016 r. 

W imieniu Rady 
K.H.D.M. DIJKHOFF 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

I.  Osoby wymienione poniżej usuwa się z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 
nr 269/2014: 

OSOBY 

7. Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV 

41. Igor Dmitrievich SERGUN 

133. Pavel DREMOV   

II.  Wpisy dotyczące poniższych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 
zastępuje się następującymi wpisami: 

WYKAZ OSÓB  

Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

1. Sergey Valeryevich 
AKSYONOV, 

Sergei Valerievich 
AKSENOV (Сергей 
Валерьевич AKCëHOB), 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович Аксьонов) 

Data urodzenia: 
26.11.1972. 

Miejsce urodzenia: 
Bielce (Bălți), obecnie 
Republika Mołdawii 

Aksjonow został wybrany na „pre
miera Krymu” przez Radę Najwyższą 
Krymu 27 lutego 2014 r. w obec
ności uzbrojonych prorosyjskich bo
jówkarzy. 1 marca 2014 r. jego „wy
bór” został uznany przez pełniącego 
obowiązki prezydenta Ukrainy Olek
sandra Turczynowa za sprzeczny 
z konstytucją. Aksjonow aktywnie 
lobbował za „referendum” zaplano
wanym na 16 marca 2014 r. i był 
jednym ze współsygnatariuszy „trak
tatu o przystąpieniu Krymu do Fede
racji Rosyjskiej” 18 marca 2014 r. 
9 kwietnia 2014 r. został on miano
wany „przywódcą” tak zwanej „Repu
bliki Krymu” przez prezydenta Pu
tina. 9 października 2014 r. został 
on oficjalnie „wybrany” „przywódcą” 
tzw. „Republiki Krymu”. Aksjonow 
następnie ogłosił połączenie urzędów 
„przywódcy” i „premiera”. 

Członek Rady Federacji Rosyjskiej. 

17.3.2014 

2. Vladimir Andreevich 
KONSTANTINOV 
(Владимир Андреевич 
Константинов) 

Data urodzenia: 
19.11.1956 

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

Jako przewodniczący Rady Najwyż
szej Autonomicznej Republiki 
Krymu Konstantynow odegrał ważną 
rolę w decyzjach podejmowanych 
przez Radę Najwyższą w sprawie „re
ferendum” wymierzonego w integral
ność terytorialną Ukrainy i wzywał 
wyborców, aby głosowali za niepod
ległością Krymu. Był jednym ze 
współsygnatariuszy „traktatu o przy
stąpieniu Krymu do Federacji Rosyj
skiej” 18 marca 2014 r. 

Od dnia 17 marca 2014 r. „przewod
niczący” „Rady Państwa” tzw. „Repu
bliki Krymu”. 

17.3.2014 

12.3.2016 L 67/3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV (Рустам 
Ильмирович 
Темиргалиев) 

Data urodzenia: 
15.8.1976 

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

Jako były wiceminister Krymu Temir
galiew odegrał ważną rolę w decyz
jach podejmowanych przez Radę 
Najwyższą w sprawie „referendum” 
wymierzonego w integralność teryto
rialną Ukrainy. Aktywnie lobbował 
za włączeniem Krymu do Federacji 
Rosyjskiej. 

11 czerwca 2014 r. złożył rezygna
cję z funkcji „pierwszego wicepre
miera” tzw. „Republiki Krymu”. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich 
CHALIY (Алексей 
Михайлович Чалый) 

Data urodzenia: 
13.6.1961 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa lub Sewastopol 

Czalij został „ludowym burmistrzem 
Sewastopola” przez aklamację 23 lu
tego 2014 r. i zaakceptował ten „wy
bór”. Aktywnie działał na rzecz prze
kształcenia Sewastopola – po refe
rendum zaplanowanym na dzień 
16 marca 2014 r. – w oddzielny 
podmiot należący do Federacji Rosyj
skiej. Był jednym ze współsygnata
riuszy „traktatu o przystąpieniu 
Krymu do Federacji Rosyjskiej” 
18 marca 2014 r. Pełnił obowiązki 
„gubernatora” Sewastopola od 1 do 
14 kwietnia 2014 r. i był „wybra
nym” przewodniczącym zgromadze
nia ustawodawczego miasta Sewasto
pol. 

17.3.2014 

6. Pyotr Anatoliyovych 
Zima (Пётр Анатольевич 
Зима) 

Data urodzenia: 
29.3.1965 

Zima został 3 marca 2014 r. miano
wany przez „premiera” Aksjonowa 
nowym szefem Służby Bezpieczeń
stwa Krymu (SBU) i przyjął tę nomi
nację. Przekazał ważne informacje, 
również bazę danych, rosyjskim służ
bom wywiadowczym (SBU). Dane te 
obejmowały informacje na temat ak
tywistów Euromajdanu i obrońców 
praw człowieka na Krymie. Odegrał 
istotną rolę w pozbawieniu władz 
Ukrainy kontroli nad terytorium 
Krymu. 11 marca 2014 r. byli ofice
rowie SBU na Krymie ogłosili utwo
rzenie niezależnej Służby Bezpie
czeństwa Krymu. 

17.3.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

8. Sergey Pavlovych 
TSEKOV (Сергей 
Павлович Цеков) 

Data urodzenia: 
29.9.1953 lub 
23.9.1953 lub 
28.9.1953 

Miejsce urodzenia: 
Symferopol 

Wiceprzewodniczący Rady Najwyż
szej Krymu Cekow wraz z Siergiejem 
Aksjonowem zapoczątkowali bez
prawne odwołanie rządu Autono
micznej Republiki Krymu. Zaangażo
wał w to przedsięwzięcie Władimira 
Konstantynowa, grożąc mu dymisją. 
Publicznie przyznał, że to z inicja
tywy krymskich posłów zwrócono 
się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie 
Rady Najwyższej Krymu. Był jednym 
z pierwszych krymskich przywód
ców, którzy publicznie wzywali do 
przyłączenia Krymu do Rosji. 

Członek Rady Federacji Federacji Ro
syjskiej z ramienia tzw. „Republiki 
Krymu”. 

17.3.2014 

9. Ozerov, Viktor 
Alekseevich (Виктор 
Алексеевич Озеров) 

Data urodzenia: 
5.1.1958 

Miejsce urodzenia: 
Abakan, Chakasja 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeń
stwa i Obrony Rady Federacji Federa
cji Rosyjskiej. 

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

17.3.2014 

11. Klishas, Andrei 
Aleksandrovich (Андрей 
Александрович Клишас) 

Data urodzenia: 
9.11.1972 

Miejsce urodzenia: 
Swierdłowsk 

Przewodniczący Komisji Prawa Kon
stytucyjnego Rady Federacji Federacji 
Rosyjskiej. 

1 marca 2014 r. Kliszas publicznie 
poparł na forum Rady Federacji roz
mieszczenie sił rosyjskich na Ukrai
nie. W publicznych oświadczeniach 
Kliszas starał się uzasadnić rosyjską 
interwencję wojskową na Ukrainie, 
twierdząc, że „ukraiński prezydent 
popiera apel władz Krymu do prezy
denta Federacji Rosyjskiej o udzielenie 
wszechstronnej pomocy w obronie 
obywateli Krymu”. 

17.3.2014 

14. TOTOONOV, Aleksandr 
Borisovich (Александр 
Борисович Тотоонов) 

Data urodzenia: 
3.4.1957 

Miejsce urodzenia: 
Ordżonikidze, Osetia 
Północna 

Przewodniczący Komisji Spraw Za
granicznych Rady Federacji Federacji 
Rosyjskiej. 

1 marca 2014 r. Totoonow publicz
nie poparł na forum Rady Federacji 
rozmieszczenie sił rosyjskich na 
Ukrainie. 

17.3.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

15. PANTELEEV, Oleg 
Evgenevich (Олег 
Евгеньевич Пантелеев) 

Data urodzenia: 
21.7.1952 

Miejsce urodzenia: 
Żitnikowskoje, obwód 
kurgański 

Były pierwszy wiceprzewodniczący 
Komisji do Spraw Parlamentarnych 
Rady Federacji. 

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

Obecnie pierwszy wicegubernator 
obwodu kurgańskiego oraz szef dele
gacji rządu obwodu kurgańskiego 
w rządzie Federacji Rosyjskiej. 

17.3.2014 

19. VITKO, Aleksandr 
Viktorovich (Александр 
Викторович Витко) 

Data urodzenia: 
13.9.1961 

Miejsce urodzenia: 
Witebsk (Białoruska 
SRR) 

Głównodowodzący Floty Czarno
morskiej, admirał. 

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

17.3.2014 

33. Elena Borisovna 
MIZULINA (nazwisko 
panieńskie DMITRIYEVA) 
(Елена Борисовна 
Мизулина (nazwisko 
panieńskie Дмитриева) 

Data urodzenia: 
9.12.1954 

Miejsce urodzenia: Buj, 
obwód kostromski 

Była wiceprzewodnicząca Dumy Pań
stwowej. Inicjatorka i współautorka 
niedawnych wniosków ustawoda
wczych w Rosji, w wyniku których 
regiony innych krajów mogłyby 
przyłączać się do Rosji bez uprzed
niej zgody ich władz centralnych. 

Od września 2015 r. członek Rady 
Federacji z obwodu omskiego. 

21.3.2014 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV (Олег 
Генрихович Савельев) 

Data urodzenia: 
27.10.1965 

Miejsce urodzenia: 
Leningrad 

Były minister ds. Krymu. Odpowie
dzialny za integrację anektowanej Re
publiki Autonomicznej Krymu z Fe
deracją Rosyjską. 

Obecnie zastępca szefa kancelarii 
rządu rosyjskiego, odpowiedzialny za 
organizację prac rządowej komisji ds. 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
tzw. „Republiki Krymu”. 

29.4.2014 

45. Andriy Yevgenovych 
PURGIN (Андрiй 
Eвгенович Пургiн), 

Andrei Evgenevich 
PURGIN (Андрей 
Евгеньевич Пургин) 

Data urodzenia: 
26.1.1972 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 

Aktywny uczestnik i organizator 
działań separatystycznych, koordyna
tor działań „turystów rosyjskich” 
w Doniecku. Współzałożyciel „Inicja
tywy obywatelskiej Donbasu na rzecz 
Unii Eurazjatyckiej”. Do 4 września 
2015 r. „przewodniczący” „Rady Lu
dowej Donieckiej Republiki Ludo
wej”. 

29.4.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

46. Denys Volodymyrovych 
PUSHYLIN (Денис 
Володимирович 
Пушилiн), 

Denis Vladimirovich 
PUSHILIN (Денис 
Владимирович 
Пушилин) 

Data urodzenia: 
9.5.1981 lub 9.5.1982 

Miejsce urodzenia: 
Makiejewka (obwód 
doniecki) 

Jeden z przywódców „Donieckiej Re
publiki Ludowej”. Uczestniczył w zaj
ęciu i okupacji administracji regio
nalnej. Aktywny rzecznik separatys
tów. Do 4 września 2015 r. tzw. wi
ceprzewodniczący „Rady Ludowej” 
tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. 
Od 4 września 2015 r. „przewodni
czący” „Rady Ludowej Donieckiej Re
publiki Ludowej”. 

29.4.2014 

47. TSYPLAKOV Sergey 
Gennadevich (Цыплаков 
Сергей Геннадьевич) 

Data urodzenia: 
1.5.1983 

Miejsce urodzenia: 
Charcyźk, obwód 
doniecki 

Jeden z przywódców radykalnej 
ideowo organizacji Ludowa Milicja 
Donbasu. Brał czynny udział w zaj
ęciu licznych budynków w regionie 
Doniecka. 

29.4.2014 

48. Igor Vsevolodovich 
GIRKIN (Игорь 
Всеволодович Гиркин) 
(alias Igor STRELKOV 
Ihor STRIELKOV) 

Data urodzenia: 
17.12.1970 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 

Uznany za pracownika Głównego 
Zarządu Wywiadowczego sztabu ge
neralnego sił zbrojnych Federacji Ro
syjskiej (GRU). Uczestniczył w incy
dentach w Słowiańsku. Szef ruchu 
społecznego „Noworosja”. Były „mi
nister ds. obrony” tzw. „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich 
KOZYURA (Олег 
Григорьевич Козюра) 

Data urodzenia: 
19.12.1962 

Miejsce urodzenia: 
Zaporoże 

Były szef urzędu Federalnych Służb 
Migracyjnych dla Sewastopola. Od
powiada za systematyczne i szybkie 
wydawanie rosyjskich paszportów 
mieszkańcom Sewastopola. 

Obecnie asystent Michaiła Czałuja, 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Sewastopola. 

12.5.2014 

54. Viacheslav 
PONOMARIOV, 
Vyacheslav 
Volodymyrovich 
PONOMARYOV 
(В'ячеслав 
Володимирович 
Пономарьов), Viacheslav 
Vladimirovich 
PONOMAREV (Вячеслав 
Владимирович 
Пономарëв) 

Data urodzenia: 
2.5.1965 

Miejsce urodzenia: 
Słowiańsk (obwód 
doniecki) 

Były Samozwańczy „burmistrz lu
dowy” Słowiańska (do 10 czerwca 
2014 r.). Ponomariow wezwał Wła
dimira Putina do wysłania rosyjskich 
wojsk w celu ochrony miasta, a na
stępnie zwrócił się do niego o dostar
czenie broni. Ludzie Ponomariowa 
biorą udział w porwaniach (pojmali 
Irmę Krat oraz Simona Ostrovsky
'ego, reportera Vice News – obydwie 
te osoby zostały następnie zwol
nione; zatrzymali obserwatorów woj
skowych w ramach Dokumentu Wie
deńskiego OBWE). Nadal aktywnie 
wspiera działania i polityki separatys
tyczne. t 

12.5.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

57. Oleg TSARIOV, Oleh 
Anatoliyovych TSAROV 
(Олег Анатолтович 
Царьов), Oleg 
Anatolevich TSAREV 
(Олег Анатольевич 
Цаpëв) 

Data urodzenia: 
2.6.1970 

Miejsce urodzenia: 
Dniepropietrowsk 

Były członek Rady. W tym charakte
rze publicznie apelował o utworzenie 
tak zwanej „Federalnej Republiki No
worosyjskiej”, złożonej z połud
niowo-wschodnich regionów 
Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera 
działania lub polityki separatys
tyczne. Były „rzecznik” tzw. „Parla
mentu Unii Republik Ludowych” 
(„Parlamentu Noworosyjskiego”). 

12.5.2014 

62. Aleksandr Yurevich 
BORODAI (Александр 
Юрьевич Бородай) 

Data urodzenia: 
25.7.1972 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 

Były tzw. „premier Donieckiej Repu
bliki Ludowej”; jako taki odpowie
dzialny za separatystyczne działania 
„rządowe” tak zwanego „rządu Do
nieckiej Republiki Ludowej” (na przy
kład w dniu 8 lipca 2014 r. oświad
czył, że „nasze wojsko prowadzi spe
cjalną operację przeciwko ukraiń
skim »faszystom«”); sygnatariusz pro
tokołu ustaleń w sprawie „Unii No
worosyjskiej”. Nadal aktywnie 
wspiera działania lub polityki separa
tystyczne; przewodniczy „unii donba
skich ochotników”. 

12.7.2014 

64. Alexandr 
Aleksandrovich 
KALYUSSKY, (Александр 
Александрович 
Калюсский) 

Data urodzenia: 
9.10.1975 

Były tzw. „de facto wicepremier do 
spraw społecznych Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. Ponosi odpowiedzial
ność za separatystyczne działania 
„rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Re
publiki Ludowej”. 

12.7.2014 

65. Alexander KHRYAKOV, 
Aleksandr Vitalievich 
KHRYAKOV (Александр 
Витальевич Хряков), 
Oleksandr Vitaliyovych 
KHRYAKOV (Олександр 
ВiTалiйович Хряков) 

Data urodzenia: 
6.11.1958 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 

Były tzw. „minister ds. informacji 
i masowej komunikacji Donieckiej 
Republiki Ludowej”. Członek tzw. 
„Rady Ludowej Donieckiej Republiki 
Ludowej”. Ponosi odpowiedzialność 
za proseparatystyczne działania pro
pagandowe tzw. „rządu Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 

12.7.2014 

71. Nikolay KOZITSYN 
(Николай Козицын) 

Data urodzenia: 
20.6.1956 lub 
6.10.1956 

Miejsce urodzenia: 
Dzierżyńsk, obwód 
doniecki 

Dowódca sił kozackich. 

Odpowiedzialny za dowodzenie se
paratystami na terytorium wschod
niej Ukrainy w walkach z ukraińskimi 
siłami rządowymi. 

12.7.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

81. Alexander Nikolayevich 
TKACHYOV (Александр 
Николаевич Ткачëв) 

Data urodzenia: 
23.12.1960 

Miejsce urodzenia: 
Wysełki, Kraj 
Krasnodarski 

Były gubernator Kraju Krasnodar
skiego. 

Został odznaczony medalem „za wy
zwolenie Krymu” przez tymczaso
wego przywódcę Autonomicznej Re
publiki Krymu w uznaniu za wspar
cie udzielone bezprawnej aneksji 
Krymu. Przy tej okazji tymczasowy 
przywódca Autonomicznej Republiki 
Krymu stwierdził, że Tkaczow jako 
jeden z pierwszych wyraził poparcie 
dla nowego „przywództwa” Krymu. 

Obecnie minister rolnictwa Federacji 
Rosyjskiej (od 22 kwietnia 2015 r.). 

25.7.2014 

83. Ekaterina Iurievna 
GUBAREVA (Екатерина 
Юрьевна Губарева), 

Katerina Yuriyovna 
GUBARIEVA (Катерина 
Юрiйовнa Губарева) 

Data urodzenia: 
5.7.1983 lub 10.3.1983 

Miejsce urodzenia: 
Kachowka (obwód 
chersoński) 

Jako była tak zwana „minister spraw 
zagranicznych” odpowiadała za ob
ronę tak zwanej „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”, podważając tym sa
mym integralność terytorialną, suwe
renność i niezależność Ukrainy. Po
nadto jej rachunek bankowy jest wy
korzystywany do finansowania niele
galnych ugrupowań separatystycz
nych. W związku z tym, że przyjęła 
i pełniła tę funkcję, wspierała działa
nia i politykę podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy. Nadal aktywnie 
wspiera działania i polityki separatys
tyczne. 

Członek „Rady Ludowej Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 

25.7.2014 

98. Miroslav Vladimirovich 
RUDENKO (Мирослав 
Владимирович Руденко) 

Data urodzenia: 
21.1.1983 

Miejsce urodzenia: 
Debalcewe 

Powiązany z „ludową milicją Do
nbasu”. Oświadczył między innymi, 
że będą kontynuować walki w pozo
stałych częściach terytorium pań
stwa. Rudenko wspierał zatem dzia
łania i politykę podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy. Tak zwany „depu
towany ludowy” (członek) w tzw. 
„Radzie Ludowej Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. 

12.9.2014 

99. Gennadiy Nikolaiovych 
TSYPKALOV, 

Gennadii Nikolaevich 
TSYPKALOV (Геннадий 
Николаевич Цыпкалов) 

Data urodzenia: 
21.6.1973 

Miejsce urodzenia: 
obwód rostowski (Rosja) 

Zastąpił Marata Baszyrowa jako tzw. 
„premier” tzw. „Ługańskiej Republiki 
Ludowej” Wcześniej aktywnie działał 
w milicji „armii południowo-wschod
niej”. Cypkałow wspierał zatem dzia
łania i politykę podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy. 

12.9.2014 
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100. Andrey Yurevich 
PINCHUK (Андрей 
Юрьевич Пинчук) 

Możliwa data urodzenia: 
27.12.1977 

Były „minister bezpieczeństwa pań
stwa” tzw. „Donieckiej Republiki Lu
dowej”. Powiązany z Władimirem 
Antiufiejewem, który ponosi odpo
wiedzialność za separatystyczne dzia
łania „rządowe” tzw. „rządu Doniec
kiej Republiki Ludowej”. Wspierał za
tem działania i polityki podważające 
integralność terytorialną, suweren
ność i niezależność Ukrainy. Nadal 
aktywnie wspiera działania lub poli
tyki separatystyczne. „Dyrektor wy
konawczy” „unii donbaskich ochotni
ków”. 

12.9.2014 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN (Андрей 
Николаевич Родкин) 

Data urodzenia: 
23.9.1976 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 

Moskiewski przedstawiciel tzw. „Do
nieckiej Republiki Ludowej”. W swo
ich oświadczeniach mówił m.in. o go
towości milicji do prowadzenia 
wojny partyzanckiej oraz o przejęciu 
przez nią systemów uzbrojenia od 
ukraińskich sił zbrojnych. Wspierał 
zatem działania i polityki podważa
jące integralność terytorialną, suwe
renność i niezależność Ukrainy. 

Jeden z przywódców „unii donba
skich ochotników”. 

12.9.2014 

105. Mikhail Sergeyevich 
SHEREMET (Михаил 
Сергеевич Шеремет) 

Data urodzenia: 
23.5.1971 

Miejsce urodzenia: 
Dżankoj 

Tzw. „pierwszy wicepremier” Krymu. 
Odegrał kluczową rolę w zorga
nizowaniu oraz przeprowadzeniu 
16 marca na Krymie referendum do
tyczącego zjednoczenia z Rosją. 
W trakcie referendum według donie
sień dowodził promoskiewskimi „si
łami samoobrony” na Krymie. 
Wspierał zatem działania i polityki 
podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy. 

12.9.2014 

116. Svetlana Sergeevna 
ZHUROVA (Светлана 
Сергеевна Журова) 

Data urodzenia: 
7.1.1972 

Miejsce urodzenia: 
Pawłow nad Newą 

Pierwsza wiceprzewodnicząca Komi
sji Spraw Zagranicznych w Dumie 
Państwowej. 20 marca 2014 r. głoso
wała za projektem federalnej ustawy 
konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia 
do Federacji Rosyjskiej Republiki 
Krymu oraz utworzenia w ramach 
Federacji Rosyjskiej nowych podmio
tów federalnych – Republiki Krymu 
i miasta o statusie federalnym Sewas
topola”. 

12.9.2014 
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120. Serhiy KOZYAKOV (alias 
Sergey Kozyakov) 
(Сергей Козьяков) 

Data urodzenia: 
29.9.1982 

Jako były „przewodniczący Central
nej Komisji Wyborczej w Ługańsku” 
był odpowiedzialny za zorganizowa
nie tzw. „wyborów” w dniu 2 listo
pada 2014 r. w tzw. „Ługańskiej Re
publice Ludowej”. Te „wybory” stano
wią naruszenie prawa ukraińskiego, 
a zatem są nielegalne. W paździer
niku 2015 r. został mianowany „mi
nistrem sprawiedliwości” tzw. „Łu
gańskiej Republiki Ludowej”. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję oraz zorganizował niele
galne „wybory”, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy i dalej desta
bilizujące Ukrainę. 

29.11.2014 

121. Oleg Konstantinovich 
AKIMOV (alias Oleh 
AKIMOV) (Олег 
Константинович 
Акимов) 

Data urodzenia: 
15.9.1981 

Miejsce urodzenia: 
Ługańsk 

Deputowany „Ługańskiej Unii Gos
podarczej” w „Radzie Krajowej” „Łu
gańskiej Republiki Ludowej”. Kandy
dował w tzw. „wyborach” w dniu 
2 listopada 2014 r. na stanowisko 
przywódcy tzw. „Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. Te „wybory” stanowią 
naruszenie prawa ukraińskiego, a za
tem są nielegalne. Od 2014 r. jest on 
„przywódcą” tzw. „federacji związ
ków zawodowych” „Ługańskiej Repu
bliki Ludowej”. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję oraz formalnie kandydo
wał w nielegalnych „wyborach”, ak
tywnie wspierał działania i polityki 
podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy i dalej destabilizujące 
Ukrainę. 

29.11.2014 

126. Dmitry Aleksandrovich 
SEMYONOV, 

Dmitrii Aleksandrovich 
SEMENOV (Дмитрий 
Александрович Семенов) 

Data urodzenia: 
3.2.1963 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa 

Były „wicepremier ds. finansów” tak 
zwanej „Ługańskiej Republiki Ludo
wej”. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję, aktywnie wspierał działa
nia i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy i dalej destabilizu
jące Ukrainę. 

29.11.2014 
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127. Oleg BUGROV (Олег 
Бугров) 

Data urodzenia: 
29.8.1969 

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

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję, aktywnie wspierał działa
nia i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy i dalej destabilizu
jące Ukrainę. 

29.11.2014 

134. Alexey Yurevich 
MILCHAKOV alias Fritz, 
Serbian (Алексей 
Юрьевич МИЛЬЧАКОВ) 

Data urodzenia: 30.4. 
1991 lub 30.1.1991 

Miejsce urodzenia: 
Sankt Petersburg 

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

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy i dalej desta
bilizujące Ukrainę. 

16.2.2015 

135. Arseny Sergeevich 
PAVLOV (alias Motorola) 

(ApcéHий Сергеевич 
ПÁВЛОВ) (alias 
Моторoла) 

Data urodzenia: 
2.2.1983 

Miejsce urodzenia: 
Uchta, Komi 

Dowódca „batalionu Sparta”, zbrojnej 
grupy separatystycznej uczestniczącej 
w walkach we wschodniej Ukrainie. 

Pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy i dalej desta
bilizujące Ukrainę. 

16.2.2015 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN (Эдуард 
Александрович Басурин) 

Data urodzenia: 
27.6.1966 lub 
21.6.1966 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 

Tzw. „zastępca dowódcy” w Minister
stwie Obrony tzw. „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję, aktywnie wspierał działa
nia i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy i dalej destabilizu
jące Ukrainę. 

16.2.2015 

138. Alexandr Vasilievich 
SHUBIN (Александр 
Васильевич ШУБИН) 

Data urodzenia: 
20.5.1972 lub 
30.5.1972 

Miejsce urodzenia: 
Ługańsk 

Były tzw. „minister sprawiedliwości” 
nielegalnej tzw. „Ługańskiej Republiki 
Ludowej”. Przewodniczący „central
nej komisji wyborczej” tzw. „Ługań
skiej Republiki Ludowej” od paź
dziernika 2015 r. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję, aktywnie wspierał działa
nia i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy i dalej destabilizu
jące Ukrainę. 

16.2.2015 
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140. Sergey Yurevich 
IGNATOV (Сергей 
Юрьевич ИГНАТОВ) alias: 
KUZOVLEV  

Tzw. komendant główny Milicji Oby
watelskiej tzw. „Ługańskiej Republiki 
Ludowej”. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję, aktywnie wspierał działa
nia i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy i dalej destabilizu
jące Ukrainę. 

16.2.2015 

141. Ekaterina FILIPPOVA 
(Екатерина 
Владимировна 
ФИЛИППОВА) 

Data urodzenia: 
20.11.1988 

Miejsce urodzenia: 
Krasnoarmiejsk 

Była tzw. „minister sprawiedliwości” 
tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. 

W związku z tym, że przyjęła i peł
niła tę funkcję, aktywnie wspierała 
działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy i dalej desta
bilizujące Ukrainę. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich 
MANUILOV (Евгений 
Владимирович 
Мануйлов) 

Data urodzenia: 
5.1.1967 

Tzw. „minister ds. dochodów i podat
ków” tzw. „Ługańskiej Republiki Lu
dowej”. 

W związku z tym, że przyjął i pełnił 
tę funkcję, aktywnie wspierał działa
nia i polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i nie
zależność Ukrainy i dalej destabilizu
jące Ukrainę. 

16.2.2015 

145. Olga BESEDINA (Ольга 
Игорева БЕСЕДИНА) 

Data urodzenia: 
10.12.1976 

Była tzw. „minister rozwoju gospo
darczego i handlu” tzw. „Ługańskiej 
Republiki Ludowej”. 

W związku z tym, że przyjęła i peł
niła tę funkcję, aktywnie wspierała 
działania i polityki podważające inte
gralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy i dalej desta
bilizujące Ukrainę. 

16.2.2015 

148. Arkady Viktorovich 
BAKHIN (Аркадий 
Викторович Бахин) 

Data urodzenia: 
8.5.1956 

Miejsce urodzenia: 
Kowno, Litwa 

Były pierwszy wiceminister obrony 
(do 17 listopada 2015 r.), w ramach 
tej funkcji wspierający rozmieszcza
nie wojsk rosyjskich na Ukrainie. 

Zgodnie z obecną strukturą rosyj
skiego Ministerstwa Obrony w ra
mach tej funkcji uczestniczy w kształ
towaniu i realizacji polityki rosyj
skiego rządu. Polityka ta zagraża in
tegralności terytorialnej, suweren
ności i niezależności Ukrainy. 

16.2.2015 
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149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV (Андрей 
Валерьевич Картaпoлoв) 

Data urodzenia: 
9.11.1963 

Miejsce urodzenia: NRD 

Dowódca Zachodniego Okręgu Woj
skowego od 10 listopada 2015 r. 
Były dyrektor Departamentu Opera
cji Głównych i zastępca szefa sztabu 
generalnego sił zbrojnych Federacji 
Rosyjskiej. Aktywnie uczestniczył 
w kształtowaniu i prowadzeniu kam
panii wojskowej sił rosyjskich na 
Ukrainie. 

Zgodnie z wyznaczonymi działa
niami sztabu generalnego, sprawując 
kontrolę operacyjną nad siłami 
zbrojnymi, aktywnie uczestniczy 
w kształtowaniu i realizacji polityki 
rosyjskiego rządu zagrażającej inte
gralności terytorialnej, suwerenności 
i niezależności Ukrainy. 

16.2.2015  

WYKAZ PODMIOTÓW  

Nazwa Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

1. State Unitary Enterprise of 
the Republic of Crimea 
„Chernomorneftegaz” 
(Państwowe Przedsiębiorstwo 
Unitarne Republiki Krymu 
„Chernomorneftegaz”) 
(dawniej PJSC 
Chernomorneftegaz) 

17 marca 2014 r. „Parlament Krymu” przyjął rezolucję doty
czącą przywłaszczenia w imieniu „Republiki Krymu” aktywów 
należących do przedsiębiorstwa Chernomorneftegaz. Przedsię
biorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „wła
dze” Krymu. Ponowne zarejestrowane 29 listopada 2014 r. jako 
State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Chernomor
neftegaz” (Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne Republiki 
Krymu „Chernomorneftegaz”) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ”). Założy
ciel: Ministerstwo Paliw i Energii Republiki Krymu (МИНИС
ТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

12.5.2014 

2. Limited Liability Company 
„Port Feodosia” (Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością „Port 
Feodosia”) (dawniej Feodosia) 

17 marca 2014 r. „Parlament Krymu” przyjął rezolucję doty
czącą przywłaszczenia w imieniu „Republiki Krymu” aktywów 
należących do przedsiębiorstwa Feodosia. Przedsiębiorstwo zos
tało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu. Po
nownie zarejestrowane 9 lutego 2015 r. jako spółka z ograni
czoną odpowiedzialnością „Port Feodosia” (ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ПОРТ ФЕОДОСИЯ”). Założyciel: 
Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский). 

12.5.2014 

10. Tzw. „Donbass People's 
Militia” („ludowa milicja 
Donbasu”) „Нарoдное 
oпoлчéние Дoнбáсса” 

Nielegalne separatystyczne ugrupowanie zbrojne odpowie
dzialne za prowadzenie walk z ukraińskimi siłami rządowymi 
we wschodniej Ukranie, przez co zagraża stabilności lub bezpie
czeństwu Ukrainy. 

Bojówka przejęła m.in. kontrolę nad kilkoma budynkami rządo
wymi we wschodniej Ukranie na początku kwietnia 2014 r., 
tym samym podważając integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy. 

Jej były przywódca, Paweł Gubarew jest odpowiedzialny za zaj
ęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego 
w Doniecku i proklamowanie się „gubernatorem ludowym”. 

25.7.2014 
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13. State Unitary Enterprise of 
the City of Sevastopol, 
„Sevastopol seaport” 
(Pańtwowe Przedsiębiorstwo 
Unitarne Miasta Sewastopola 
„Sevastopol seaport”) 
(dawniej znane jako 
przedsiębiorstwo państwowe 
„Sevastopol commercial 
seaport” („Morski port 
handlowy w Sewastopolu”), 
Государственное предприятие 
„Севастопольский морской 
торговый порт”, 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye Sevastopolski 
morskoy torgovy port) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Parlament Krymu” przyjął 17 marca 2014 r. rezo
lucję nr 1757-6/14 „w sprawie nacjonalizacji niektórych 
przedsiębiorstw należących do ukraińskich ministerstw infras
truktury i rolnictwa” ogłaszającą przywłaszczenie aktywów na
leżących do państwowego przedsiębiorstwa „Morski port hand
lowy w Sewastopolu” w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsię
biorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „wła
dze” Krymu. Pod względem obrotu handlowego jest to najwięk
szy morski port handlowy Krymu. Ponownie zarejestrowane 
6 czerwca 2014 r. jako State Unitary Enterprise of the City of 
Sevastopol, „Sevastopol seaport” (Pańtwowe Przedsiębiorstwo 
Unitarne Miasta Sewastopola „Sevastopol seaport”) (ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ „СЕВАС
ТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ”). Założyciel: Rząd Sewastopola 
(Правительство Севастополя). 

25.7.2014 

14. Limited Liability Company 
„Kerch seaport” / „Kamysh- 
Burun” (Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością „Kerch 
seaport” / „Kamysh-Burun”) 
(dawniej znane jako State 
enterprise „Kerch 
commercial sea port” 
(przedsiębiorstwo 
państwowe „Kerch 
commercial sea port”) 
Государственное предприятие 
'Керченский морской 
торговыйпорт' 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye Kerchenski 
morskoy torgovy port) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Parlament Krymu” przyjął 17 marca 2014 r. rezo
lucję nr 1757-6/14 „w sprawie nacjonalizacji niektórych 
przedsiębiorstw należących do ukraińskich ministerstw infras
truktury i rolnictwa” oraz 26 marca 2014 r. rezolucję nr 1865- 
6/14 „w sprawie państwowego przedsiębiorstwa »Crimean Sea 
Ports« (»Krymskie Porty Morskie«) (О Государственном предприя
тии »Крымские морские порты«”) ogłaszającą przywłaszczenie 
aktywów należących do państwowego przedsiębiorstwa „Kerch 
Commercial Sea Port” („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 hand
lowy Krymu. Ponownie zarejestrowane 9 grudnia 2014 r. jako 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Kerch seaport” „Ka
mysh-Burun” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
„КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ” „КАМЫШ-БУРУН”). Założyciele: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Vostok-Capital”, za
rejestrowana w Doniecku na Ukrainie (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК КЭПИТАЛ”); spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością „Vostok”, zarejestrowana w Do
niecku na Ukrainie (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „ВОСТОК”); spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością „Altcom Invest-Stroi”, zarejestrowana w Doniecku 
na Ukrainie (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
„АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ”) oraz spółka z ograniczoną odpowie
dzialnością „Altcom-Beton”, zarejestrowana w Boryspolu na 
Ukrainie (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
„АЛЬТКОМ-БЕТОН”). 

25.7.2014 

15. State Unitary Enterprise of 
the Republic of Crimea 
„Universal-Avia” (Państwowe 
Przedsiębiorstwo Unitarne 
Republiki Krymu „Universal- 
Avia”) (dawniej znane jako 
State enterprise Universal- 
Avia (przedsiębiorstwo 
państwowe Universal-Avia), 
Государственное предприятие 
„Универсал-Авиа”, 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye „Universal- 
Avia”) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 24 marca 
2014 r. decyzję nr 1794-6/14 „w sprawie przedsiębiorstwa pań
stwowego »Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia«” („О 
Государственном предприятии »Универсал-Авиа«)” ogłaszającą 
przywłaszczenie aktywów należących do państwowego przed
siębiorstwa „Universal-Avia” w imieniu „Republiki Krymu”. 
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez 
„władze” Krymu. Ponowne zarejestrowane 15 stycznia 2015 r. 
jako State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Univer
sal-Avia” (Państwowe Przedsiębiorstwo Unitarne Republiki 
Krymu „Universal-Avia”) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ „УНИВЕРСАЛ-АВИА”). Założyciel: Mi
nisterstwo Transportu Republiki Krymu (МИНИСТЕРСТВО ТРАНС
ПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 
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16. Federal State Budgetary 
Enterprise „Sanatorium 
Nizhnyaya Oreanda” of the 
Administration of the 
President of the Russian 
Federation (Federalne 
Państwowe Przedsiębiorstwo 
Budżetowe „Sanatorium 
Nizhnyaya Oreanda” 
administracji prezydenta 
Federacji Rosyjskiej) (dawniej 
znane jako Resort 
„Nizhnyaya Oreanda” 
(sanatorium „Nizhnyaya 
Oreanda”), санаторий 
„Нижняя Ореанда”) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 21 marca 
2014 r. decyzję nr 1767-6/14 „w sprawie utworzenia Stowarzy
szenia Sanatoriów i Ośrodków” ogłaszającą przywłaszczenie ak
tywów należących do sanatorium „Nizhnyaya Oreanda” w imie
niu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycz
nie skonfiskowane przez „władze” Krymu. Ponownie zarejestro
wane 9 października 2014 r. jako Federal State Budgetary En
terprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” of the Administration 
of the President of the Russian Federation (Federalne Państwowe 
Przedsiębiorstwo Budżetowe „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” 
administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej) (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО
СУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ 
„НИЖНЯЯ ОРЕАНДА”УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Założyciel: Administracja prezydenta Federa
cji Rosyjskiej (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 

18. Federal State Budgetary 
Enterprise „Production- 
Agrarian Union »Massandra«” 
of the Administration of the 
President of the Russian 
Federation (Federalne 
Państwowe Przedsiębiorstwo 
Budżetowe „Krajowe 
Stowarzyszenie Producentów 
»Massandra«” administracji 
prezydenta Federacji 
Rosyjskiej) (dawniej znane 
jako State concern „National 
Association of producers 
»Massandra«” (Państwowy 
koncern „Krajowe 
Stowarzyszenie Producentów 
»Massandra«”), Национальное 
производственно-аграрное 
объединение „Massandra”, 
Nacionalnoye 
proizvodstvenno agrarnoye 
obyedinenye „Massandra”) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia 
2014 r. decyzję nr 1991-6/14 14 w sprawie zmian do rezolucji 
nr 1836-6/14 Rady Państwowej Republiki Krymu z 26 marca 
2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, in
stytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdują
cego się na terytorium „Republiki Krymu”, ogłaszając przywła
szczenie aktywów należących do koncernu państwowego „Kra
jowe Stowarzyszenie Producentów »Massandra«” w imieniu „Re
publiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie 
skonfiskowane przez „władze” Krymu. Ponownie zarejestrowane 
1 sierpnia 2014 r. jako Federal State Budgetary Enterprise „Pro
duction-Agrarian Union »Massandra«” of the Administration of 
the President of the Russian Federation (Federalne Państwowe 
Przedsiębiorstwo Budżetowe „Krajowe Stowarzyszenie Produ
centów »Massandra«” administracji prezydenta Federacji Rosyj
skiej) (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „МАССАНДРА”У
ПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Za
łożyciel: Administracja prezydenta Federacji Rosyjskiej (УПРАВ
ЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). 

25.7.2014 

19. State Unitary Enterprise of 
the Republic of Crimea 
„National Institute of Wine 
»Magarach«” (Państwowe 
Przedsiębiorstwo Unitarne 
Republiki Krymu „Krajowy 
Instytut Wina »Magarach«”) 
(dawniej znane jako „State 
enterprise Magarach of the 
national institute of wine” 
(Przedsiębiorstwo Państwowe 
Magarach Krajowego 
Instytutu Wina), 
Государственное предприятие 
Агрофирма „Магарач”, 
Национального института 
винограда и вина „Магарач”, 
Gosudarstvenoye 
predpriyatiye „Agrofirma 
Magarach” nacionalnogo 
instituta vinograda i vina 
„Magarach”) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia 
2014 r. decyzję nr 1991-6/14 14 „w sprawie zmian do rezolu
cji nr 1836-6/14 Rady Państwowej Republiki Krymu z 26 marca 
2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, in
stytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdują
cego się na terytorium Republiki Krymu”, ogłaszając przywła
szczenie aktywów należących do przedsiębiorstwa państwo
wego „Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach« 
nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«” w imieniu 
„Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie 
skonfiskowane przez „władze” Krymu. Ponownie zarejestrowane 
15 stycznia 2015 r. jako State Unitary Enterprise of the Repu
blic of Crimea „National Institute of Wine »Magarach«” (Pań
stwowe Przedsiębiorstwo Unitarne Republiki Krymu „Krajowy 
Instytut Wina »Magarach«”) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИС
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА „МАГАРАЧ”). 
Założyciel: Ministerstwo Rolnictwa Republiki Krymu (МИНИС
ТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 
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20. State Unitary Enterprise of 
the Republic of Crimea 
„Factory of sparkling wine 
»Novy Svet«” (Państwowe 
Przedsiębiorstwo Unitarne 
Republiki Krymu „Fabryka 
Wina Musującego »Novy 
Svet«”) (dawniej znane jako 
State enterprise „Factory of 
sparkling wine »Novy Svet«” 
(Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Fabryka Wina Musującego 
»Novy Svet«”)) 
Государственное предприятие 
Завод шампанских вин 
Новыйсвет', Gosudarstvenoye 
predpriyatiye „Zavod 
shampanskykh vin Novy 
Svet”) 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem 
ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło 9 kwietnia 
2014 r. decyzję nr 1991-6/14 14 „w sprawie zmian do rezolu
cji nr 1836-6/14 Rady Państwowej Republiki Krymu z 26 marca 
2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, in
stytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdują
cego się na terytorium »Republiki Krymu«”, ogłaszając przywła
szczenie aktywów należących do przedsiębiorstwa państwo
wego „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” w imieniu „Repu
bliki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skon
fiskowane przez „władze” Krymu. Ponownie zarejestrowane 
4 stycznia 2015 r. jako State Unitary Enterprise of the Republic 
of Crimea „Factory of sparkling wine »Novy Svet«” (Państwowe 
Przedsiębiorstwo Unitarne Republiki Krymu „Fabryka Wina Mu
sującego »Novy Svet«”) (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕД
ПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН „НОВЫЙ 
СВЕТ”). Założyciel: Ministerstwo Rolnictwa Republiki Krymu 
(МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ). 

25.7.2014 

23. RUSSIAN NATIONAL 
COMMERCIAL BANK 

РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

Po bezprawnej aneksji Krymu, Russian National Commercial 
Bank (RNCB) został w pełni przejęty przez tzw. „Republikę 
Krymu”. Stał się dominującym podmiotem na rynku, choć 
przed aneksją nie był obecny na Krymie. Skupując lub przejmu
jąc środki z oddziałów banków wycofujących się z Krymu, 
RNCB materialnie i finansowo wspierał działania rządu rosyj
skiego służące integracji Krymu z Federacją Rosyjską, przez co 
podważał integralność terytorialną Ukrainy. 

30.7.2014    
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