
DECYZJE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2019/415 

z dnia 14 marca 2019 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 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 (1). 

(2) W dniu 12 września 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1237 (2), przedłużając tym samym obowią
zywanie 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)  Wpis dotyczący jednej zmarłej osoby należy usunąć z wykazu wskazanych osób i podmiotów. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Art. 6 akapit drugi decyzji 2014/145/WPZiB otrzymuje brzmienie: 

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 września 2019 r.”. 

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 marca 2019 r. 

W imieniu Rady 
G. CIAMBA 

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

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1237 z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ogranicza
jących w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 
(Dz.U. L 231 z 14.9.2018, s. 27). 



ZAŁĄCZNIK 

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

1) wpis dotyczący poniższej osoby zostaje usunięty:  

96. Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO;  

2) wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej otrzymują następujące brzmienie: 

Osoby  

Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

„19. Aleksandr 
Viktorovich VITKO 

(Александр 
Викторович ВИТКО) 

Data urodzenia: 13.9.1961 

Miejsce urodzenia: Witebsk 
(Białoruska SRR) 

Były dowódca Floty Czarnomorskiej, admirał. Za
stępca głównodowodzącego rosyjskiej marynarki 
wojennej. 

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyj
skimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy. 

17.3.2014 

22. Dmitry Olegovich 
ROGOZIN 

(Дмитрий Олегович 
РОГОЗИН) 

Data urodzenia: 
21.12.1963 

Miejsce urodzenia: Moskwa 

Były wicepremier Federacji Rosyjskiej. Publicznie 
wzywał do aneksji Krymu. 

Od 2018 r. pełni stanowisko dyrektora generalnego 
w korporacji państwowej. 

21.3.2014 

31. Valery Kirillovich 
MEDVEDEV 

(Валерий 
Кириллович 
МЕДВЕДЕВ) 

Valeriy Kyrylovych 
MEDVEDIEV 

(Валерiй Кирилович 
МЕДВЕДЄВ) 

Data urodzenia: 21.8.1946 

Miejsce urodzenia: 
Szmakowka, obwód 
nadmorski 

Były szef komisji wyborczej w Sewastopolu (do dnia 
26 maja 2017 r.). Odpowiedzialny za administrowa
nie referendum krymskim. Odpowiedzialny w ra
mach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników 
referendum. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

21.3.2014 

35. Oleg Yevgenyvich 
BELAVENTSEV 

(Олег Евгеньевич 
БЕЛАВЕНЦЕВ) 

Data urodzenia: 15.9.1949 

Miejsce urodzenia: Moskwa 

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federa
cji Rosyjskiej w tzw. »Okręgu Federalnym Krymu«. 
Odpowiedzialny za wdrożenie uprawnień konstytu
cyjnych rosyjskiego szefa państwa na terytorium 
anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu. Były 
tymczasowy członek Rady Bezpieczeństwa Federacji 
Rosyjskiej. 

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federa
cji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Kaukazu Północ
nego (do czerwca 2018 r.). 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

29.4.2014 

36. Oleg Genrikhovich 
SAVELYEV 

(Олег Генрихович 
САВЕЛЬЕВ) 

Data urodzenia: 
27.10.1965 

Miejsce urodzenia: 
Leningrad 

Były minister ds. Krymu. Odpowiedzialny za integra
cję anektowanej Republiki Autonomicznej Krymu 
z Federacją Rosyjską. 

Były zastępca szefa kancelarii rządu rosyjskiego, od
powiedzialny za organizację prac rządowej komisji 
ds. rozwoju społeczno-gospodarczego tzw. »Repu
bliki Krymu«. 

Szef biura Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej. 

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 Republiki Ludo
wej«. Uczestniczył w zajęciu i okupacji administracji 
regionalnej w Doniecku w 2014 r. Do 4 września 
2015 r. tzw. wiceprzewodniczący »Rady Ludowej« 
tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Od 4 września 
2015 r. »przewodniczący« »Rady Ludowej Donieckiej 
Republiki Ludowej«. Tzw. »pełniący obowiązki przy
wódcy Donieckiej Republiki Ludowej« po 7 września 
2018 r. Tzw. »przywódca Donieckiej Republiki Lu
dowej« w następstwie »wyborów« z 11 listopada 
2018 r. 

29.4.2014 

55. Igor Nikolaevich 
BEZLER (alias Bes 
(Diabeł)) 

(Игорь Николаевич 
БЕЗЛЕР) 

Ihor Mykolayovych 
BEZLER 

(Iгор Миколайович 
БЕЗЛЕР) 

Data urodzenia: 
30.12.1965 

Miejsce urodzenia: 
Symferopol, Krym 

Jeden z byłych przywódców samozwańczej milicji 
w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad Biurem 
Służb Bezpieczeństwa Ukrainy w budynku regionu 
Donieck, a następnie zajął okręgową siedzibę Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Gorłówka. 
Ma powiązania z Ihorem Striełkowem/Girkinem, 
pod dowództwem którego brał udział w zamordowa
niu Wołodymyra Rybaka, deputowanego Rady 
Miasta Gorłówka. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

12.5.2014 

83. Ekaterina Yurievna 
GUBAREVA 

(Екатерина Юрьевна 
ГУБАРЕВА), 

Kateryna Yuriyivna 
GUBARIEVA 
(HUBARIEVA) 

(Катерина Юрiївна 
ГУБАРЄВА) 

Data urodzenia: 5.7.1983 
lub 10.3.1983 

Miejsce urodzenia: 
Kachowka (obwód 
chersoński) 

Jako była tzw. »minister spraw zagranicznych« odpo
wiadała za obronę tzw. »Donieckiej Republiki Ludo
wej«, podważając tym samym integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. 
W związku z tym, że przyjęła i pełniła tę funkcję, 
wspierała działania i politykę podważające integral
ność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki 
separatystyczne. 

Były członek tzw. »Rady Ludowej Donieckiej Repu
bliki Ludowej« (do listopada 2018 r.) 

25.7.2014 

89. Oksana TCHIGRINA, 

Oksana 
Aleksandrovna 
CHIGRINA 
(CHYHRYNA) 

(Оксана 
Александровна 
ЧИГРИНА) 

Data urodzenia: 
prawdopodobnie 
23.7.1981 

Była rzeczniczka tzw. »rządu« tzw. »Ługańskiej Repu
bliki Ludowej«; wygłaszała oświadczenia usprawiedli
wiające między innymi zestrzelenie ukraińskiego sa
molotu wojskowego, branie zakładników, działania 
bojowe nielegalnych ugrupowań zbrojnych, co pod
ważało w rezultacie integralność terytorialną, suwe
renność i jedność Ukrainy. 

Była rzeczniczka służby prasowej ŁRL. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

30.7.2014 

91. Sergey Vadimovich 
ABISOV 

(Сергей Вадимович 
АБИСОВ) 

Sergiy (Serhiy) 
Vadymovych ABISOV 

(Сергiй Вадимович 
АБIСОВ) 

Data urodzenia: 
27.11.1967 

Miejsce urodzenia: 
Symferopol, Krym 

W dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta Ro
sji mianowanie na tzw. »ministra spraw wewnętrz
nych Republiki Krymu« (dekret nr 301); swoimi 
działaniami w charakterze tzw. »ministra spraw wew
nętrznych« podważa integralność terytorialną, suwe
renność i jedność Ukrainy. 

Odwołany ze stanowiska tzw. »ministra spraw wew
nętrznych Republiki Krymu« w czerwcu 2018 r. 

30.7.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

97. Vladimir Petrovich 
KONONOV (alias 
»Car«) 

(Владимир Петровнч 
КОНОНОВ) 

Volodymyr 
Petrovych KONONOV 

(Володимир 
Петрович КОНОНОВ) 

Data urodzenia: 
14.10.1974 

Miejsce urodzenia: Gorski 
(obwód ługański) 

Od dnia 14 sierpnia 2014 r. zastąpił Igora Striełko
wa/Girkina jako tzw. »minister obrony« tzw. »Doniec
kiej Republiki Ludowej«. Według doniesień od kwiet
nia 2014 r. dowodził oddziałem separatystycznych 
bojowników w Doniecku i obiecał »wypełnić strate
giczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojsko
wej«. Kononow wspierał zatem działania i polityki 
podważające integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy. 

Odwołany ze stanowiska tzw. »ministra obrony« we 
wrześniu 2018 r. 

12.9.2014 

102. Andrei Nikolaevich 
RODKIN 

(Андрей Николаевич 
РОДКИН) 

Data urodzenia: 23.9.1976 

Miejsce urodzenia: Moskwa 

Były moskiewski przedstawiciel tzw. »Donieckiej Re
publiki Ludowej«. W swoich oświadczeniach mówił 
m.in. o gotowości sił samoobrony do prowadzenia 
wojny partyzanckiej oraz o przejęciu przez nie syste
mów uzbrojenia od ukraińskich sił zbrojnych. 
Wspierał zatem działania i polityki podważające in
tegralność terytorialną, suwerenność i niezależność 
Ukrainy. 

Jeden z byłych przywódców »unii donbaskich ochot
ników«. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

12.9.2014 

103. Aleksandr 
Akimovich 
KARAMAN 

(Александр 
Акимович КАРАМАН) 

Alexandru 
CARAMAN 

Data urodzenia: 26.7.1956 

Miejsce urodzenia: 
Cioburciu, okręg Slobozia, 
obecnie Republika 
Mołdawii 

Były tzw. »wicepremier do spraw społecznych Do
nieckiej Republiki Ludowej«. Powiązany z Władimi
rem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność 
za separatystyczne działania »rządowe« tzw. »vrządu 
Donieckiej Republiki Ludowej«. Wspierał zatem dzia
łania i polityki podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protego
wany byłego wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina. 
Były szef »administracji Rady Ministrów« »Donieckiej 
Republiki Ludowej«. 

Do marca 2017 roku tzw. »pełnomocny przedstawi
ciel prezydenta« tzw. »Mołdawskiej Republiki Nad
dniestrzańskiej« w Federacji Rosyjskiej. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

12.9.2014 

120. Sergey Yurievich 
KOZYAKOV 

(Сергей Юрьевич 
КОЗЬЯКОВ) 

Serhiy Yuriyovych 
KOZYAKOV 

(Сергiй Юрiйович 
КОЗЬЯКОВ) 

Data urodzenia: 29.9.1982 
lub 23.9.1982 

Jako były tzw. »przewodniczący Centralnej Komisji 
Wyborczej w Ługańsku« był odpowiedzialny za zor
ganizowanie tzw. »wyborów« w dniu 2 listopada 
2014 r. w »Ługańskiej Republice Ludowej«. Te »wy
bory« stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a za
tem były nielegalne. Od października 2015 r. do 
grudni 2017 r. tzw. »minister sprawiedliwości« »Łu
gańskiej Republiki Ludowej«. 

W związku z tym że przyjął i pełnił te funkcje oraz 
zorganizował nielegalne »wybory«, aktywnie wspierał 
działania i polityki podważające integralność teryto
rialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz do
prowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy. 

Nadal wspiera i legitymizuje polityki separatystyczne 
we współpracy z władzami separatystycznymi. 

29.11.2014 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

122. Larisa Leonidovna 
AIRAPETYAN (alias 
Larysa AYRAPETYAN, 
Larisa AIRAPETYAN 
lub Larysa 
AIRAPETYAN) 

(Лариса Леонидовна 
АЙРАПЕТЯН) 

(Лариса Леонiдiвна 
АЙРАПЕТЯН) 

Data urodzenia: 21.2.1970 Była tak zwana »minister zdrowia« tak zwanej »Łu
gańskiej Republiki Ludowej«. Kandydowała w tak 
zwanych »wyborach« w dniu 2 listopada 2014 r. na 
stanowisko »przywódcy« tak zwanej »Ługańskiej Re
publiki Ludowej«. 

Te »wybory« stanowią naruszenie prawa ukraiń
skiego, a zatem są nielegalne. 

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko 
oraz formalnie kandydowała w nielegalnych »wybo
rach«, aktywnie popierała działania i polityki podwa
żające integralność terytorialną, suwerenność i nieza
leżność Ukrainy, aby jeszcze bardziej 
zdestabilizować sytuację na Ukrainie. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

29.11.2014 

129. Yevgeniy 
Eduardovich 
MIKHAYLOV (alias 
Yevhen Eduardovych 
MYCHAYLOV) 

(Евгений Эдуардович 
МИХАЙЛОВ) 

(Євген Едуардович 
МИХАЙЛОВ) 

Data urodzenia: 17.3.1963 

Miejsce urodzenia: 
Archangielsk 

Były tzw. »minister w Radzie Ministrów« (szef admi
nistracji ds. rządowych) »Donieckiej Republiki Ludo
wej«. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
zatem działania i polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji 
Ukrainy. 

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki sepa
ratystyczne. 

29.11.2014 

132. Vladyslav 
Mykolayovych 
DEYNEGO (alias 
Vladislav 
Nikolayevich 
DEYNEGO) 

(Владислав 
Миколайович 
ДЕЙНЕГО) 

(Владислав 
Николаевич 
ДЕЙНЕГО) 

Data urodzenia: 12.3.1964 

Miejsce urodzenia: Romny, 
obwód sumski 

Ромны, Сумская область 

Były »wiceprzewodniczący« »Rady Ludowej« tzw. 
»Ługańskiej Republiki Ludowej«. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
zatem działania i polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji 
Ukrainy. 

Obecnie tzw. »pełniący obowiązki ministra spraw za
granicznych« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. 

29.11.2014 

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«. Były przewodni
czący »Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Ługań
skiej Republiki Ludowej«. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
zatem działania i polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji 
Ukrainy. 

Odwołany ze stanowiska przewodniczącego »Cen
tralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Ługańskiej Repu
bliki Ludowej« w czerwcu 2018 r. 

16.2.2015 
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Imię i nazwisko (trans
krypcja angielska) Informacje identyfikacyjne Przyczyny 

Data umie
szczenia 

w wykazie 

142. Aleksandr Yurievich 
TIMOFEEV 

(Александр Юрьевич 
ТИМОФЕЕВ) 

Oleksandr 
Yuriyovych 
TYMOFEYEV 

(Олександр 
Юрiйович 
ТИМОФЕЄВ) 

Data urodzenia: 15.5.1971 

Miejsce urodzenia: 
Niewinnomysk, Kraj 
Stawropolski 

Невинномысск, 
Ставропольский край 

Były tzw. »minister ds. finansów i podatków« »Do
nieckiej Republiki Ludowej«. 

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał 
zatem działania i polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji 
Ukrainy. 

Odwołany ze stanowiska tzw. »ministra ds. finansów 
i podatków« we wrześniu 2018 r. 

16.2.2015 

149. Andrei Valeryevich 
KARTAPOLOV 

(Андрей Валерьевич 
КАРТAПOЛOВ) 

Data urodzenia: 9.11.1963 

Miejsce urodzenia: NRD 

Były dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego. 
Były dyrektor Departamentu Operacji Głównych i za
stępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federa
cji Rosyjskiej. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu 
i prowadzeniu kampanii wojskowej sił rosyjskich na 
Ukrainie. 

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu gene
ralnego, sprawując kontrolę operacyjną nad siłami 
zbrojnymi, aktywnie uczestniczył w kształtowaniu 
i realizacji polityki rosyjskiego rządu zagrażającej in
tegralności terytorialnej, suwerenności i niezależności 
Ukrainy. 

Wiceminister obrony od lipca 2018 r. 

16.2.2015”  

Podmioty  

Nazwa Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
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szczenia 
w wykazie 

„4. Tzw. »Doniecka 
Republika Ludowa« 

»Донецкая народная 
республика« 

»Donétskaya 
naródnaya 
respúblika« 

Oficjalne informacje: 

https://dnr-online.ru/ 

http://smdnr.ru/ 

https://dnrsovet.su/ 

https://denis-pushilin.ru/ 

Tzw. »Doniecka Republika Ludowa« została prokla
mowana w dniu 7 kwietnia 2014 r. 

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego re
ferendum w dniu 11 maja 2014 r. Ogłoszenie nie
podległości w dniu 12 maja 2014 r. 

W dniu 24 maja 2014 r. tzw. »Doniecka Republika 
Ludowa« i tzw. »Ługańska Republika Ludowa« podpi
sały umowę w sprawie utworzenia tzw. »Federalnego 
Państwa Noworosji«. 

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytu
cyjnego, i, w związku z tym, prawa międzynarodo
wego, a zatem podważa integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy. 

Bierze też udział w werbowaniu do nielegalnych se
paratystycznych ugrupowań zbrojnych, zagrażając 
tym samym stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy. 

25.7.2014 

5. Tzw. »Federalne 
Państwo 
Noworossiji« 

»Федеративное 
государство 
Новороссия« 

»Federativnoye 
Gosudarstvo 
Novorossiya« 

Oficjalne komunikaty 
prasowe: 

http://novopressa.ru/ 

http://novorossia-tv.ru/ 

http://novorossia.today/ 

http://novorossiia.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 

15.3.2019 L 73/115 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

https://dnr-online.ru/
http://smdnr.ru/
https://dnrsovet.su/
https://denis-pushilin.ru/
http://novopressa.ru/
http://novorossia-tv.ru/
http://novorossia.today/
http://novorossiia.ru/
https://www.novorosinform.org/
https://www.novorosinform.org/


Nazwa Informacje identyfikacyjne Przyczyny 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

24. Republika Doniecka 
(organizacja 
publiczna) 

Донецкая республика 

Oficjalne informacje: 

http://oddr.info/ 

»Organizacja« publiczna, która w dniu 2 listopada 
2014 r. i w dniu 11 listopada 2018 r. zgłosiła kan
dydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Donieckiej Re
publice Ludowej«. Te »wybory« stanowią naruszenie 
prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w niele
galnych »wyborach«, aktywnie popierała działania 
i polityki podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bar
dziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie. Została 
założona przez Andrija PURGINA, a jej przywódcą 
był Aleksandr ZACHARCZENKO. W 2018 r. organiza
cja ta nominowała Denisa PUSZYLINA jako »przy
wódcę« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. 

29.11.2014 

25. Pokój 
Ługańszczyźnie (Mir 
Ługanszczinie) 

Мир Луганщине 

https://mir-lug.info/ »Organizacja« publiczna, która w dniu 2 listopada 
2014 r. i w dniu 11 listopada 2018 r. zgłosiła kan
dydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Ługańskiej Re
publice Ludowej«. Te »wybory« stanowią naruszenie 
prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w niele
galnych »wyborach«, aktywnie popierała działania 
i polityki podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bar
dziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie. 

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 listopada 
2014 r. i w dniu 11 listopada 2018 r. zgłosiła kan
dydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Donieckiej Re
publice Ludowej«. Te wybory stanowią naruszenie 
prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w niele
galnych »wyborach«, aktywnie popierała działania 
i polityki podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bar
dziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014 

28. Ługańska Unia 
Gospodarcza 

Луганский 
экономический союз 

Oficjalne informacje: 

https://nslnr. 
su/about/obshchestvennye- 
organizatsii/337/ 

https://vk. 
com/public97306393 

»Organizacja społeczna«, która w dniu 2 listopada 
2014 r. i w dniu 11 listopada 2018 r. zgłosiła kan
dydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Ługańskiej Re
publice Ludowej«. W 2014 r. organizacja ta nomino
wała kandydata – Olega AKIMOWA – jako 
»przywódcę« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«, 
a w 2018 r. jako członka tzw. »Rady Ludowej Ługań
skiej Republiki Ludowej«. Te »wybory« stanowią na
ruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. 

W związku z tym że formalnie uczestniczyła w niele
galnych »wyborach«, aktywnie popierała działania 
i polityki podważające integralność terytorialną, su
werenność i niezależność Ukrainy, by jeszcze bar
dziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie. 

29.11.2014”    
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