
DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1561 

z dnia 14 września 2017 r. 

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

im zagrażającymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

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 i 3, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

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

(2)  W dniu 13 marca 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/445 (2), przedłużając tym samym obowiązywanie 
środków przewidzianych w decyzji 2014/145/WPZiB na kolejne sześć miesięcy. 

(3)  W kontekście utrzymujących się działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy lub im zagrażających obowiązywanie decyzji 2014/145/WPZiB powinno zostać przedłużone na kolejne 
sześć miesięcy. 

(4)  Rada dokonała przeglądu poszczególnych wpisów zamieszczonych w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB 
i podjęła decyzję o zmianie informacji dotyczących niektórych osób i podmiotów. 

(5)  Wpisy dotyczące czterech zmarłych osób należy skreślić z wykazu wskazanych osób i podmiotów. 

(6)  W wyniku zmian w strukturze własnościowej trzech podmiotów, należy zmienić załącznik do decyzji 
2014/145/WPZiB, aby utrzymać środki stosowane wobec tych podmiotów. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„7. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 państwo członkowskie może zezwolić na dokonywanie płatności na rzecz 
krymskich portów morskich za usługi świadczone w portach: kerczeńskim porcie rybackim, jałtańskim porcie 
handlowym i eupatorskim porcie handlowym, a także za usługi świadczone przez Gosgidrografiya oraz przez 
oddziały terminalu portowego przedsiębiorstwa »Crimean Sea Ports« (»Krymskie Porty Morskie«).”;  

2) w art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2018 r.”. 
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(1) Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16. 
(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2017/445 z dnia 13 marca 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających 

w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 
(Dz.U. L 67 z 14.3.2017, s. 88). 



Artykuł 2 

Załącznik do decyzji 2014/145/WPZiB zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2017 r. 

W imieniu Rady 
A. ANVELT 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:  

1) skreśla się wpisy dotyczące wymienionych poniżej osób: 

Osoby 

15. Oleg Evgenevich PANTELEEV 

44. Valeriy Dmitrievich BOLOTOV 

136. Mikhail Sergeevich TOLSTYKH 

139. Sergey Anatolievich LITVIN   

2) skreśla się wpisy dotyczące wymienionych poniżej podmiotów: 

Podmioty 

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

12. Państwowe przedsiębiorstwo promowe „Kerch ferry” (State ferry enterprise „Kerch Ferry”) 

14. Limited Liability Company „Kerch seaport”/„Kamysh-Burun” (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią „Kerch seaport”/„Kamysh-Burun”)   

3) do wykazu dodaje się wymieniony poniżej podmiot: 

Podmioty  

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

38. „State Unitary Enterprise of the 
Crimean Republic »Crimean Sea 
Ports«” („Jednolite przedsiębiorstwo 
państwowe Republiki Krymu 
»Krymskie Porty Morskie«”) 

(„Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
»Крымские морские порты«”), 
w tym oddziały: 

— Feodosia Commercial Port, 

— Kerch Ferry, 

— Kerch Commercial Port. 

28 Kirova Street, 

Kerch 298312 

Crimea 

(298312, Республика 
Крым, гор. Керчь, ул. 
Кирова, дом 28) 

„Parlament Krymu” w dniu 17 marca 2014 r. przyjął 
uchwałę nr 1757-6/14 dotyczącą nacjonalizacji nie
których przedsiębiorstw należących do ukraińskich 
Ministerstw Infrastruktury lub Rolnictwa, a w dniu 
26 marca 2014 r. uchwałę nr 1865-6/14 dotyczącą 
przedsiębiorstwa państwowego „Krymskie Porty Mor
skie” („О Государственном предприятии »Крымские 
Морские порты«”), w której postanowiono o przejęciu 
majątku należącego do szeregu przedsiębiorstw pań
stwowych, które były połączone w ramach „jednoli
tego przedsiębiorstwa państwowego Republiki Krymu 
»Krymskie Porty Morskie«” w imieniu „Republiki 
Krymu”. Te przedsiębiorstwa zostały zatem faktycznie 
skonfiskowane przez „władze” Krymu, a na nielegal
nym przeniesieniu ich własności skorzystało przedsię
biorstwo „Krymskie Porty Morskie”. 

16.9.2017  
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4) wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej zastępuje się następującymi wpisami: 

Osoby  

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

1. Sergey Valeryevich AKSYONOV, 

Sergei Valerievich AKSENOV  
(Сергей Валерьевич АКСЁНОВ) 

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV  
(Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ) 

Data urodzenia: 
26.11.1972 

Miejsce urodzenia: Bielce  
(Bălți), obecnie Republika 
Mołdawii 

Aksjonow został wybrany na „premiera Krymu” przez 
Radę Najwyższą Krymu w dniu 27 lutego 2014 r. 
w obecności uzbrojonych prorosyjskich bojówkarzy. 
W dniu 1 marca 2014 r. jego „wybór” został uznany 
przez pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy 
Ołeksandra Turczynowa za niezgodny z konstytucją. 
Aksjonow aktywnie lobbował za „referendum” zapla
nowanym na dzień 16 marca2014 r. i był jednym 
ze współsygnatariuszy „traktatu o przystąpieniu 
Krymu do Federacji Rosyjskiej” z dnia 18 marca 
2014 r. W dniu 9 kwietnia 2014 r. został przez pre
zydenta Putina mianowany „przywódcą” tzw. „Repu
bliki Krymu”. W dniu 9 października 2014 r. został 
on oficjalnie „wybrany” „przywódcą” tzw. „Republiki 
Krymu”. Aksjonow następnie zarządził połączenie 
urzędów „przywódcy” i „premiera”. 

Członek Rady Federacji Rosyjskiej. Od stycznia 
2017 r. członek Najwyższej Rady partii Zjednoczona 
Rosja. 

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski 
order państwowy „Za zasługi dla ojczyzny” pierwszej 
klasy. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV  
(Рустам Ильмирович 
ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych TEMІRHALIIEV  
(Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ) 

Data urodzenia: 
15.8.1976 

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

Jako były wicepremier Krymu Temirgaliew odegrał is
totną rolę w decyzjach podejmowanych przez „Radę 
Najwyższą” w sprawie „referendum” z dnia 
16 marca 2014 r. wymierzonego w integralność tery
torialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem 
Krymu do Federacji Rosyjskiej. 

W dniu 11 czerwca 2014 r. złożył rezygnację z funk
cji „pierwszego wicepremiera” tzw. „Republiki 
Krymu”. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separa
tystyczne. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich CHALIY  
(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) 

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY  
(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ) 

Data urodzenia: 
13.6.1961 

Miejsce urodzenia: 
Moskwa lub Sewastopol 

Czalij został w dniu 23 lutego 2014 r. wybrany „lu
dowym burmistrzem Sewastopola” przez aklamację 
i zaakceptował ten „wybór”. Aktywnie działał na rzecz 
przekształcenia Sewastopola – po referendum zapla
nowanym na dzień 16 marca 2014 r. – w oddzielny 
podmiot należący do Federacji Rosyjskiej. Był jednym 
ze współsygnatariuszy „traktatu o przystąpieniu 
Krymu do Federacji Rosyjskiej” z dnia 18 marca 
2014 r. Pełnił obowiązki „gubernatora” Sewastopola 
od dnia 1 do 14 kwietnia 2014 r. i jest byłym „wy
branym” przewodniczącym „zgromadzenia ustawoda
wczego” miasta Sewastopol. Członek „zgromadzenia 
ustawodawczego” miasta Sewastopol. 

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski 
order państwowy „Za zasługi dla ojczyzny” pierwszej 
klasy. 

17.3.2014 
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

21. Aleksandr Viktorovich GALKIN  
(Александр Викторович ГАЛКИН) 

Data urodzenia: 
22.3.1958 

Miejsce urodzenia: 
Ordżonikidze, 
Północnoosetyjska ASRR 

Były głównodowodzący Południowego Okręgu Woj
skowego Rosji, którego jednostki rozmieszczono 
na Krymie; pod dowództwem Gałkina znajduje się 
Flota Czarnomorska; duża część sił przemieszczonych 
na Krym przechodziła przez Południowy Okręg Woj
skowy. 

Siły Południowego Okręgu Wojskowego rozmie
szczono na Krymie. Był częściowo odpowiedzialny 
za rosyjską obecność wojskową na Krymie, co pod
waża suwerenność Ukrainy, oraz wspierał władze 
Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demon
stracji przeciwko działaniom na rzecz referendum 
i wcielenia regionu do Rosji. Ponadto pod kontrolą 
okręgu znajduje się Flota Czarnomorska. 

Obecnie zatrudniony na szczeblu centralnym rosyj
skiego Ministerstwa Obrony. Od dnia 19 stycznia 
2017 r. asystent ministra obrony. 

17.3.2014 

45. Andrei Evgenevich PURGIN  
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) 

Andriy Yevhenovych PURHIN  
(Андрiй Євгенович ПУРГIН) 

Data urodzenia: 
26.1.1972 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 

Aktywny uczestnik i organizator działań separatys
tycznych, koordynator działań „turystów rosyjskich” 
w Doniecku. Współzałożyciel „Inicjatywy obywatel
skiej Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej”. Były 
„pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Minis
trów”. Do dnia 4 września 2015 r. „przewodniczący” 
„Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”. 

Od lutego 2017 r. pozbawiony mandatu członek 
„Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej” 
na mocy decyzji tzw. „Rady Ludowej”. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separa
tystyczne. 

29.4.2014 

47. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV  
(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV  
(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ) 

Data urodzenia: 1.5.1983 

Miejsce urodzenia: 
Charcyz, region doniecki 

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

Członek „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludo
wej”, przewodniczący „Komisji ds. Polityki Informacji 
i Technologii Informacyjnej przy Radzie Ludowej”. 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег 
Григорьевич КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych KOZYURA  
(Олег Григорович КОЗЮРА) 

Data urodzenia: 
30.12.1965 lub 
19.12.1962 

Miejsce urodzenia: 
Symferopol, Krym lub 
Zaporoże 

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych 
w Sewastopolu. Odpowiedzialny za systematyczne 
i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów miesz
kańcom Sewastopola. 

Obecnie asystent Michaiła Czałija, radnego Rady 
Miasta Sewastopola. 

12.5.2014 
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

58. Roman Viktorovich LYAGIN (Роман 
Викторович ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман 
Вікторович ЛЯГІН) 

Data urodzenia: 
30.5.1980 

Miejsce urodzenia: 
Donieck, Ukraina 

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. Aktywnie organizował zaplano
wane na dzień 11 maja 2014 r. referendum w sprawie 
samostanowienia „Donieckiej Republiki Ludowej”. 
Były „minister pracy i polityki społecznej”. 

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatys
tyczne. 

12.5.2014 

61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO  
(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО) 

Data urodzenia: 9.2 

Miejsce urodzenia: 
Sewastopol, Krym 

Prokurator Sewastopola. Aktywnie wprowadzający 
w życie aneksję Sewastopola przez Rosję. 

12.5.2014 

68. Aleksey Vyacheslavovich 
KARYAKIN (Алексей Вячеславович 
КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій В'ячеславович 
КАРЯКІН) 

Data urodzenia: 7.4.1980 
lub 7.4.1979 

Miejsce urodzenia: 
Stachanow, region 
ługański 

Do dnia 25 marca 2016 r. tzw. „przewodniczący 
Rady Najwyższej Ługańskiej Republiki Ludowej”. Były 
członek tzw. „Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Lu
dowej”. 

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rzą
dowe” „Rady Najwyższej”, odpowiedzialny za zwróce
nie się do Federacji Rosyjskiej o uznanie niezależności 
„Ługańskiej Republiki Ludowej”. 

Sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie „Unii No
worosyjskiej”. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separa
tystyczne. 

12.7.2014 

73. Mikhail Efimovich FRADKOV  
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ) 

Data urodzenia: 1.9.1950 

Miejsce urodzenia: 
Kurumoch, rejon 
kujbyszewski 

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Ro
syjskiej. Były dyrektor Służby Wywiadu Zagranicz
nego Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpie
czeństwa, która doradza w sprawie kwestii 
bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał 
udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego za
grażającej integralności terytorialnej, suwerenności 
i niezależności Ukrainy. 

Według stanu na dzień 4 stycznia 2017 r. dyrektor 
rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Jest on 
również przewodniczącym Rady Dyrektorów „Al
maz-Antej”. 

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatys
tyczne. 

25.7.2014 

86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK 
alias Abwehr 

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК) 

Data urodzenia: 
23.6.1972 (lub 
23.7.1972) 

Miejsce urodzenia: rejon 
winnicki 

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

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatys
tyczne. 

25.7.2014 
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

87. Vladimir ANTYUFEYEV (alias 
Vladimir SHEVTSOV, Vladimir 
Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir 
Gheorghievici ALEXANDROV, 
Vadim Gheorghievici SHEVTSOV) 

(Владимир Антюфеев) 

Data urodzenia: 
19.2.1951 

Miejsce urodzenia: 
Nowosybirsk 

Były „minister bezpieczeństwa państwowego” w sepa
ratystycznym regionie Naddniestrza. Były wicepre
mier „Donieckiej Republiki Ludowej”, odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa. Pełniąc tę 
funkcję, był odpowiedzialny za separatystyczne dzia
łania „rządowe” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. 

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatys
tyczne. 

25.7.2014 

93. Konstantin Valerevich MALOFEEV 

(Константин Валерьевич 
МАЛОФЕЕВ) 

Data urodzenia: 3.7.1974 

Miejsce urodzenia: 
Puszczino, region 
moskiewski 

Konstantin Małofiejew jest ściśle powiązany z ukraiń
skimi separatystami we wschodniej Ukrainie i na Kry
mie. Jest byłym pracodawcą Aleksandra Borodaja, by
łego tzw. „premiera” „Donieckiej Republiki Ludowej” 
oraz spotykał się z Siergiejem Aksjonowem, tzw. 
„premierem” tzw. „Republiki Krymu” w trakcie pro
cesu aneksji Krymu. Rząd Ukrainy wszczął dochodze
nie karne w sprawie domniemanego wsparcia mate
rialnego i finansowego na rzecz separatystów. 
Ponadto wydał on kilka oświadczeń publicznych 
wspierających aneksję Krymu i włączenie Ukrainy 
do Rosji, w szczególności stwierdził w czerwcu 
2014 r., że „nie można włączyć całej Ukrainy do Ro
sji. Być może wschód (Ukrainy)”. 

A zatem Małofiejew swoimi działaniami wspiera des
tabilizację wschodniej Ukrainy. 

30.7.2014 

127. Oleg Evgenevich BUGROV (Олег 
Евгеньевич БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег 
Євгенович БУГРОВ) 

Data urodzenia: 
29.8.1969 lub 1973 

Miejsce urodzenia: 
Swierdłowsk, Ługańsk 

Były „minister obrony” tzw. „Ługańskiej Republiki Lu
dowej”. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał za
tem działania i polityki podważające integralność te
rytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz 
jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV  
(alias Yevhen Vyacheslavovych 
ORLOV 

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Data urodzenia: 
10.5.1980 lub 
21.10.1983 

Miejsce urodzenia: 
Śnieżne, region doniecki 

г. Снежное, Донецкой 
области 

Członek „Rady Narodowej” tzw. „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. Przewodniczący ruchu publicznego 
„Wolny Donbas”. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz je
szcze bardziej destabilizujące Ukrainę. 

29.11.2014 
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

137. Eduard Aleksandrovich BASURIN  
(Эдуард Александрович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych BASURIN  
(Едуард Олександрович БАСУРІН) 

Data urodzenia: 
27.6.1966 

Miejsce urodzenia: 
Donieck 

Rzecznik ministerstwa obrony tzw. „Donieckiej Repu
bliki Ludowej”. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz je
szcze bardziej destabilizujące Ukrainę. 

Nadal jest dowódcą wojskowym w tzw. „Donieckiej 
Republiki Ludowej”. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich MANUYLOV  
(Евгений Владимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyrovych 
MANUYLOV (Євген Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Data urodzenia: 5.1.1967 

Miejsce urodzenia: 
Baranikowka, rejon 
biłowodski, region 
ługański 

с. Бараниковка 
Беловодского района 
Луганской области 

Tak zwany „minister finansów” tzw. „Ługańskiej Re
publiki Ludowej”. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz je
szcze bardziej destabilizujące Ukrainę. 

16.2.2015 

147. Anatoly Ivanovich ANTONOV  
(Анатолий Иванович АНТОНОВ) 

Data urodzenia: 
15.5.1955 

Miejsce urodzenia: Omsk 

Były wiceminister obrony, w ramach pełnienia tej 
funkcji wspierał rozmieszczanie rosyjskich wojsk 
na Ukrainie. 

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa 
Obrony w ramach tej funkcji uczestniczył w kształto
waniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka 
ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności 
i niezależności Ukrainy. 

Według stanu na dzień 28 grudnia 2016 r. wicemi
nister spraw zagranicznych. 

16.2.2015  

Podmioty  

Nazwa Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

1. State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea 
„Chernomorneftegaz” (jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe 
Republiki Krymu 
„Chernomorneftegaz”) 

(dawniej PJSC Chernomorneftegaz) 

Prospekt Kirov 52, 
Simferopol, Crimea, 
295000 

пр.Кирова52, г. 
Симферополь, Крым, 
295000 

Nr tel.: 

+7 (3652) 66-70-00 

+7 (3652) 66-78-00 

W dniu 17 marca 2014 r. „Parlament Krymu” przyjął 
uchwałę dotyczącą przejęcie w imieniu „Republiki 
Krymu” majątku przedsiębiorstwa Chernomornefte
gaz. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skon
fiskowane przez „władze” Krymu. Ponowne zarejes
trowane w dniu 29 listopada 2014 r. jako jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Cher
nomorneftegaz” (Государственное унитарное пред
приятие Республики Крым „Черноморнефтегаз”). Zało
życiel: Ministerstwo Paliw i Energii Republiki Krymu  
(Министерство топлива и энергетики Республики 
Крым). 

12.5.2014 
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Nazwa Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

3. Tzw. „Ługańska Republika Ludowa” 

„Луганская народная республика” 

„Luganskaya narodnaya respublika” 

Oficjalna strona 
internetowa: 

http://lugansk-online.info 

Nr tel.: 

+38-099-160-74-14 

Tzw. „Ługańska Republika Ludowa” została ustano
wiona w dniu 27 kwietnia 2014 r. 

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego refe
rendum w dniu 11 maja 2014 r. Ogłoszenie niepod
ległości w dniu 12 maja 2014 r. 

W dniu 22 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika 
Ludowa” i tzw. „Ługańska Republika Ludowa” utwo
rzyły tzw. „Federalne Państwo Noworossiji”. 

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytu
cyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodo
wego, a zatem podważa integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy. 

Bierze też udział w werbowaniu do separatystycznej 
„Armii Południowego Wschodu” i do innych nielegal
nych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, pod
ważając tym samym stabilność lub bezpieczeństwo 
Ukrainy. 

25.7.2014 

5. Tzw. „Federalne Państwo 
Noworossiji” 

’Федеративное государство 
Новороссия’ 

’Federativnoye Gosudarstvo 
Novorossiya’ 

Oficjalne komunikaty 
prasowe: 

http://novorossia. 
su/official 

http://frn2016.netdo.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

W dniu 24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika 
Ludowa” i tzw. „Ługańska Republika Ludowa” podpi
sały umowę w sprawie utworzenia nieuznawanego 
tzw. „Federalnego Państwa Noworossiji”. 

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytu
cyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodo
wego, a zatem zagraża integralności terytorialnej, su
werenności i niezależności Ukrainy. 

25.7.2014 

6. International Union of Public 
Associations „Great Don Army”  
(Międzynarodowa Unia 
Stowarzyszeń Publicznych „Wielka 
Armia Dońska”) 

Международный Союз 
Общественных Объединений 
„Всевеликое Войско Донское” 

Oficjalna strona 
internetowa: 

http://xn– 
80aaaajfjszd7a3b0e.xn– 
p1ai/ 

Nr tel.: 

+7-8-908-178-65-57 

Media społecznościowe: 
Kozacka Gwardia 
Narodowa http://vk. 
com/kazak_nac_guard 

Adres: 346465 Russia 
Rostov Region. October 
District. St Zaplavskaya. 
Str Shosseynaya 1 

Drugi adres: 
Voroshilovskiy Prospekt 
12/85-87/13, Rostov-on- 
Don 

„Wielka Armia Dońska” ustanowiła „Kozacką Gwardię 
Narodową”, odpowiedzialną za prowadzenie walk 
z ukraińskimi siłami rządowymi we wschodniej 
Ukrainie, tym samym podważając integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także 
zagrażając stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. 

Podmiot powiązany z Nikołajem Kozicynem, który 
jest dowódcą sił kozackich i odpowiada za dowodze
nie separatystami we wschodniej Ukrainie prowadzą
cymi walki z ukraińskimi siłami rządowymi. 

25.7.2014 
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Nazwa Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

7. „Sobol” 

„СОБОЛЬ” 

Oficjalna strona 
internetowa: 

http://soboli.net 

Media społecznościowe: 

http://vk.com/sobolipress 

Nr tel.: 

(0652) 60-23-93. 

E-mail: SoboliPress@gmail. 
com 

Adres: Crimea, 
Simferopol, str. Kiev, 4  
(area bus station 
„Central”). 

Radykalna organizacja paramilitarna, odpowiedzialna 
za jawne wspieranie użycia siły, aby odebrać Ukrainie 
kontrolę nad Krymem, przez co podważa integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy. 

Odpowiedzialna za szkolenie separatystów do prowa
dzenia walk z ukraińskimi siłami rządowymi we 
wschodniej Ukrainie, przez co zagraża stabilności lub 
bezpieczeństwu Ukrainy. 

25.7.2014 

13. State Unitary Enterprise of the City 
of Sevastopol, „Sevastopol seaport”  
(jednolite przedsiębiorstwo 
państwowe miasta Sewastopola 
„Port morski w Sewastopolu”) 

ГУП ГС „Севастопольский морской 
порт” 

(dawniej znane jako State 
enterprise „Sevastopol commercial 
seaport” (przedsiębiorstwo 
państwowe „Morski port handlowy 
w Sewastopolu”) 

Государственное предприятие 
„Севастопольский морской торговьй 
порт” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Sevastopolski morskoy torgovy 
port”) 

Nakhimov Square 5, 
Sevastopol, 299011 

(пл. Нахимова, 5, г. 
Севастополь, 299011.) 

Kod: 1149204004707 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie 
z prawem ukraińskim. „Parlament Krymu” przyjął 
w dniu 17 marca 2014 r. uchwałę nr 1757-6/14 
„w sprawie nacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw 
należących do ukraińskich ministerstw infrastruktury 
i rolnictwa” ogłaszającą przejęcie majątku należącego 
do państwowego przedsiębiorstwa „Morski port 
handlowy w Sewastopolu” w imieniu „Republiki 
Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie 
skonfiskowane przez „władze” Krymu. Pod względem 
obrotu handlowego jest to największy morski port 
handlowy Krymu. Ponownie zarejestrowane w dniu 
6 czerwca 2014 r. jako State Unitary Enterprise of 
the City of Sevastopol „Sevastopol seaport” (jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe miasta Sewastopola 
„Port morski w Sewastopolu”) (Государственное уни
тарное предприятие города Севастополя „Севастополь
ский морской порт”). Założyciel: Rząd Sewastopola  
(Правительство Севастополя). 

25.7.2014 

15. State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea „Universal- 
Avia” (jednolite przedsiębiorstwo 
państwowe Republiki Krymu 
„Uniwersal-Awia”) 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
„Универсал-Авиа” 

(dawniej znane jako 
przedsiębiorstwo państwowe 
Uniwersal-Awia 

Государственное предприятие 
„Универсал-Авиа” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Universal-Avia”) 

Aeroflotskaya Street 5, 
295024, Simferopol 

ул. Аэрофлотская, дом 5, 
295024, г. Симферополь 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie 
z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu 
Krymu” przyjęło w dniu 24 marca 2014 r. decyzję 
nr 1794-6/14 „w sprawie przedsiębiorstwa państwo
wego „Gosudarstvenoye predpriyatiye („Gosudarstwe
noje predprijatije”) Universal-Avia”” („О Государствен
ном предприятии »Универсал-Авиа«”) ogłaszającą 
przejęcie majątku należącego do przedsiębiorstwa 
państwowego „Uniwersal-Awia” w imieniu „Republiki 
Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie 
skonfiskowane przez „władze” Krymu. Ponowne zare
jestrowane w dniu 15 stycznia 2015 r. jako State 
Unitary Enterprise of the Republic of Crimea „Univer
sal-Avia” (jednolite przedsiębiorstwo państwowe Re
publiki Krymu „Uniwersal-Awia”) (Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым „Универсал- 
Авиа”). Założyciel: Ministerstwo Transportu „Repu
bliki Krymu” (Министерство транспорта Республики 
Крым). 

25.7.2014 
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Nazwa Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

17. Crimean Republican Enterprise 
’Azov distillery plant’  
(Przedsiębiorstwo krymskie 
„Azowski Zakład Produkcji 
Alkoholi” 

Крымское республиканское 
предприятие „Азовский ликёро- 
водочннй Завод” 

Azovsky likerovodochny zavod  
(Azowsky likerowodczny zawod) 

40 Zeleznodorozhnaya 
str., 

296178 Azovskove, 
Jankoysky district 

(Джанкойский район, 
296178 

пгт Азовское, ул. 
Железнодорожная, 40) 

Kod: 01271681 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie 
z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu 
Krymu” przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję 
nr 1991-6/14 14 „w sprawie zmian w uchwale 
nr 1836-6/14 Rady Państwowej »Republiki Krymu« 
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji 
własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji 
kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się 
na terytorium »Republiki Krymu«”, ogłaszając przeję
cie majątku należącego do przedsiębiorstwa państwo
wego „Azovsky likerovodochny zavod” (Azowsky li
kerowodczny zawod) w imieniu „Republiki Krymu”. 
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfisko
wane przez „władze” Krymu. 

Według doniesień przedsiębiorstwo postawione 
w stan upadłości. Podmiot zarządzający: Sinergiya (Si
nergija). 

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 
Produkcyjno-Rolne »Massandra«” 
administracji prezydenta Federacji 
Rosyjskiej) 

„Производственно-аграрное 
объединение »Массандра« 
Управления делами Президента 
Российской Федерации” 

(dawniej znane jako koncern 
państwowy „Krajowe 
Stowarzyszenie Producentów 
»Massandra«” 

Национальное производственно- 
аграрное объединение „Массандра” 

Nacionalnoye proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye Massandra  
(Nacjonalnoje proizwodstenno 
agrarnoje obiedinenie Massandra) 

298650, Crimea, Yalta, 
Massandra, str. Vinodela 
Egorova 9. 

298650, Крым, г. Ялта, 

пгт. Массандра, 

ул. Винодела Егорова, д.9 

Strona internetowa: 
http://massandra.su 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie 
z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu 
Krymu” przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję 
nr 1991-6/14 14 „w sprawie zmian w uchwale nr 
1836-6/14 Rady Państwowej »Republiki Krymu« 
z 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji włas
ności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kom
pleksu agro-przemysłowego znajdującego się na tery
torium »Republiki Krymu«”, ogłaszając przejęcie 
majątku należącego do koncernu państwowego Kra
jowe Stowarzyszenie Producentów „Massandra” 
w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zos
tało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” 
Krymu. Ponownie zarejestrowane w dniu 1 sierp
nia 2014 r. jako Federal State Budgetary Enterprise 
„Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye »Mas
sandra«” of the Administration of the President of the 
Russian Federation (Federalne Państwowe Przedsię
biorstwo Budżetowe „Krajowe Stowarzyszenie Pro
dukcyjno-Rolne »Massandra«” administracji prezy
denta Federacji Rosyjskiej) (Федеральное 
государственное унитарное предприятие „Производст
венно-аграрное объединение »Массандра« Управления 
делами Президента Российской Федерации”). Założy
ciel: Administracja prezydenta Federacji Rosyjskiej  
(Управление делами Президента Российской Федера
ции). 

25.7.2014 
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19. Federal state budget institution for 
science and research „All-Russia 
national scientific research institute 
for wine growing and wine making 
»Magarach« Russian Academy of 
Sciences” (Federalne budżetowe 
przedsiębiorstwo naukowo- 
badawcze „Ogólnorosyjski 
narodowy naukowo-badawczy 
instytut uprawy winorośli 
i produkcji wina »Magarach« 
Rosyjskiej Akademii Nauk”) 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
„Всероссийский национальный 
научно-исследовательский институт 
виноградарства и виноделия 
»Магарач« РАН” 

(Dawniej znany jako jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe 
„Republiki Krymu »«Krajowy 
Instytut Wina »Magarach«” 

Dawniej znany jako: „Państwowe 
przedsiębiorstwo »Magarach« – 
Krajowy Instytut Wina”) 

Государственное предприятие 
Агрофирма „Магарач” 
Национального института 
винограда и вина „Магарач” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye  
(gosudarstwenoje predprijatije) 
„Agrofirma Magarach” 
nacionalnogo instituta vinograda 
i vina „Magarach” (nacjonalnogo 
instituta winograda i wina)) 

298600, Kirov Street 31 
Yalta, Crimea 

298600, Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова, 31 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie 
z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu 
Krymu” przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję 
nr 1991-6/14 „w sprawie zmian w uchwale nr 1836- 
6/14 Rady Państwowej »Republiki Krymu« z dnia 
26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności 
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu 
agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium 
»Republiki Krymu«”, ogłaszając przejęcie majątku na
leżącego do przedsiębiorstwa państwowego „Gosu
darstvenoye predpriyatiye »Agrofirma Magarach«” (go
sudarstwenoje predprijatije) nacionalnogo instituta 
vinograda i vina „Magarach” (nacjonalnogo instituta 
winograda i wina) w imieniu „Republiki Krymu”. 
Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfisko
wane przez „władze” Krymu. Ponownie zarejestro
wane w dniu 15 stycznia 2015 r. jako State Unitary 
Institution of the Republic of Crimea „National Insti
tute of Wine »Magarach«” (jednolite przedsiębiorstwo 
państwowe Republiki Krymu „Krajowy Instytut Wina 
»Magarach«”) (Государственное бюджетное учреждение 
Республики Крым „Национальный научно-исследова
тельский институт винограда и вина »Магарач«”). Zało
życiel: Ministerstwo Rolnictwa „Republiki Krymu”  
(Министерство сельского хозяйства Республики Крым). 

W dniu 7 lutego 2017 r. State Unitary Enterprise of 
the „Republic of Crimea” „National Institute of Wine 
»Magarach«” (jednolite przedsiębiorstwo państwowe 
Republiki Krymu „Krajowy Instytut Wina »Maga
rach«”) zostało przekształcone w federalną budżetową 
placówkę naukową „All-Russia scientific-research in
stitute of viticulture and winemaking »Magarach«”, 
Russian Academy of Sciences („Ogólnorosyjski naro
dowy naukowo-badawczy instytut uprawy winorośli 
i produkcji wina »Magarach« Rosyjskiej Akademii 
Nauk”). 

25.7.2014 

20. State enterprise of the „Republic of 
Crimea” Sparkling wine plant 
„Novy Svet” (przedsiębiorstwo 
państwowe Republiki Krymu 
„Fabryka Wina Musującego »Novy 
Svet« (Nowy Swet)”) 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
„Завод шампанских вин »Новый 
Свет«” 

Dawniej znany jako: State Unitary 
Enterprise of the „Republic of 
Crimea” „Factory of sparkling wine 
»Novy Svet«” (jednolite 
przedsiębiorstwo państwowe 
Republiki Krymu „Fabryka Wina 
Musującego »Novy Svet«” (Nowy 
Swet)) 

(dawniej znane jako 
przedsiębiorstwo państwowe 
„Fabryka wina musującego »Novy 
Svet«” (Nowy Swet)) 

Государственное предприятие Завод 
шампанских вин „Новый свет” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Zavod shampanskykh vin »Novy 
Svet«”) (Gosudarstwenoje 
predprijatije „Zawod szampanskych 
win »Nowy Swet«”) 

298032, Crimea, Sudak, 
urban village Novy Svet, 
str. Shalapina 1. 

298032, Крым, г. Судак, 
пгт. Новый Свет, ул. 
Шаляпина, д. 1 

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie 
z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu 
Krymu” przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję 
nr 1991-6/14 14 w sprawie zmian w uchwale nr 
1836-6/14 Rady Państwowej „Republiki Krymu” 
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji 
własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji 
kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się 
na terytorium „Republiki Krymu:”, ogłaszając przeję
cie majątku należącego do przedsiębiorstwa państwo
wego „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” („Zawod 
szampanskych win Nowy Swet”) w imieniu „Repu
bliki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycz
nie skonfiskowane przez „władze” Krymu. Ponownie 
zarejestrowane w dniu 4 stycznia 2015 r. jako State 
Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea” „Fac
tory of sparkling wine »Novy Svet«” (jednolite przed
siębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Fabryka 
Wina Musującego »Novy Svet«” (Nowy Swet)) (Госу
дарственное унитарное предприятие Республики Крым 
„Завод шампанских вин »Новый Свет«”). Założyciel: 
Ministerstwo Rolnictwa „Republiki Krymu” (Минис
терство сельского хозяйства Республики Крым). 

25.7.2014 
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23. Russian National Commercial Bank  
(Rosyjski Narodowy Bank 
Handlowy) 

(Российский национальный 
коммерческий банк) 

295000, Simferopol, 
Naberezhnaja str named 
after 60th anniversary of 
USSR, 34 

295000, Симферополь, 
ул. Набережная имени 
60–летия СССР, д. 34 

Strona internetowa: 
http://www.rncb.ru 

Po bezprawnej aneksji Krymu, Russian National Com
mercial Bank (RNCB) został w pełni przejęty przez 
tzw. „Republikę Krymu”. W styczniu 2016 r. stał się 
własnością Federalnej Agencji Zarządzania Mieniem 
Skarbu Państwa, znanej również jako Rosimush
chestvo (Rosimuszczestwo) (Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росиму
щество)). 

Stał się dominującym podmiotem na rynku, choć 
przed aneksją nie był obecny na Krymie. Skupując 
lub przejmując środki z oddziałów banków wycofują
cych się z Krymu, RNCB materialnie i finansowo 
wspierał działania rządu rosyjskiego służące zintegro
waniu Krymu z Federacją Rosyjską, przez co podwa
żał integralność terytorialną Ukrainy. 

30.7.2014 

25. Peace to Luhansk Region (Pokój 
Ługańszczyźnie ) (Mir Luganschine)  
(Mir Ługanszczinie) Мир 
Луганщине 

https://mir-lug.info/ „Organizacja” publiczna, która w dniu 2 listopada 
2014 r. zgłosiła kandydatów do tzw. „wyborów” 
w tzw. „Ługańskiej Republice Ludowej”. Te „wybory” 
stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są 
nielegalne. 

Uczestnicząc formalnie w nielegalnych „wyborach”, 
aktywnie wspierała działania i polityki podważające 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizując Ukrainę. 
Na jej czele stoi Igor Plotnitsky (Igor Płotnicki). 

29.11.2014 

26. Wolny Donbass (alias „Wolny 
Donbas” „Svobodny Donbass”  
(Swobodny Donbass) Свободньιй 
Донбасс 

http://www.odsd.ru/ „Organizacja” publiczna, która w dniu 2 listo
pada 2014 r. zgłosiła kandydatów do tzw. „wyborów” 
w tzw. „Donieckiej Republice Ludowej”. Te wybory 
stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są 
nielegalne. 

Uczestnicząc formalnie w nielegalnych „wyborach”, 
aktywnie wspierała działania i polityki podważające 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. 

29.11.2014 

30. Batalion „Sparta” 

Батальон „Спарта”  

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca 
działania podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bar
dziej destabilizujące Ukrainę. 

Część tzw. „1. korpusu armii” „Donieckiej Republiki 
Ludowej”. 

16.2.2015 
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31. Batalion „Somali” 

Батальон „Сомали”  

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca 
działania podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bar
dziej destabilizujące Ukrainę. 

Część tzw. „1. korpusu armii” „Donieckiej Republiki 
Ludowej”. 

16.2.2015 

37. Ruch „Novorossiya” (Noworosja) 
Igora Striełkowa 

Движение Новороссия Игоря 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ Ruch Novorossiya(„Noworosja”) powstał w listopadzie 
2014 r. w Rosji. Przewodzi mu rosyjski oficer Igor 
Striełkow/Girkin (uznany za pracownika Głównego 
Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił 
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU)). 

Zgodnie z założonymi celami ma świadczyć wszech
stronną, skuteczną pomoc „Noworosji”, w tym poma
gać bojówkom walczącym we wschodniej Ukrainie, 
a tym samym wspierać polityki podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy. 

Powiązany z osobą umieszczoną w wykazie za pod
ważanie integralności terytorialnej Ukrainy. 

16.2.2015   
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	DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/1561 z dnia 14 września 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 

