
DECYZJE

DECYZJA RADY (WPZIB) 2022/429 

z dnia 15 marca 2022 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) Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3) W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową w Ukrainie i rosyjskie siły woj
skowe rozpoczęły atak na Ukrainę. Atak ten jest jawnym naruszeniem integralności terytorialnej, suwerenności i nie
zależności Ukrainy.

(4) W swoich konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną 
i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Poprzez swoje bezprawne działania woj
skowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpie
czeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska uzgodniła – w ścisłej współpracy z partnerami Unii 
i sojusznikami – dalsze środki ograniczające, których przyjęcie w reakcji na działania Rosji będzie miało dla tego 
kraju rozległe i poważne konsekwencje.

(5) W dniu 25 lutego 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/329 (2), na mocy której zmieniła kryteria umieszcze
nia w wykazie, aby objąć nim osoby i podmioty, które wspierają rząd Federacji Rosyjskiej i uzyskują od niego 
korzyści, osoby i podmioty zapewniające mu istotne źródło dochodów oraz osoby fizyczne lub prawne powiązane 
z osobami lub podmiotami umieszczonymi w wykazie.

(6) Zważywszy na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograni
czającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać 15 osób i 9 podmiotów.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

(1) Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważają
cymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).

(2) Decyzja Rady (WPZiB) 2022/329 z dnia 25 lutego 2022 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 50 z 25.2.2022, s. 1).
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Artykuł 2

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
J.-Y. LE DRIAN
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ZAŁĄCZNIK 

Do wykazu osób, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się następujące osoby i podmioty:

Osoby

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

„879. Roman Arkadyevich 
ABRAMOVICH (rosyjski: 
Роман Аркадьевич 
Абрамович)

Oligarcha mający bliskie związki 
z Władimirem Putinem. Główny 
udziałowiec Evraz. Były gubernator 
Czukotki.

Data urodzenia: 24.10.1966

Miejsce urodzenia: Saratow, Federacja 
Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby: Władimir Putin

Powiązane podmioty: Chelsea F.C., Evraz 
Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse 
Capital.

Roman Abramovich jest rosyjskim oligarchą mającym długotrwałe i bliskie związki 
z Władimirem Putinem. Miał uprzywilejowany dostęp do prezydenta i utrzymywał 
z nim bardzo dobre stosunki. Te powiązania z rosyjskim przywódcą pomogły mu 
utrzymać znaczny majątek. Jest jednym z głównych udziałowców Evraz – grupy 
z sektora stalowego, która jest jednym z największych podatników w Rosji.

Uzyskiwał zatem korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję 
Krymu lub destabilizację Ukrainy. Jest również jednym z czołowych rosyjskich 
przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne 
źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu 
i destabilizację Ukrainy.

15.3.2022

880. German Borisovich KHAN 
(rosyjski: Герман Борисович 
Хан)

Oligarcha mający bliskie związki 
z Władimirem Putinem. Jeden z głównych 
udziałowców Alfa Group.

Data urodzenia: 24.10.1961

Miejsce urodzenia: Kijów, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby: Władimir Putin, Mikhail 
Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Powiązane podmioty: Alfa Group, Alfa Bank.

German Khan jest jednym z głównych udziałowców konglomeratu Alfa Group 
(obejmującego Alfa Bank) jednego z największych podatników w Rosji. Uważa się, że 
jest jedną z najbardziej wpływowych osób w Rosji. Podobnie jak inni właściciele Alfa 
Bank (Mikhail Fridman i Petr Aven) utrzymuje bliskie związki z Władimirem Putinem 
i nadal wyświadczają sobie wzajemne przysługi. Właściciele Alfa Group czerpią z tych 
związków korzyści gospodarcze i prawne. Najstarsza córka Władimira Putina, Maria, 
prowadziła projekt charytatywny Alfa-Endo, finansowany przez Alfa Bank. Władimir 
Putin wynagrodził lojalność Alfa Group wobec rosyjskich władz, udzielając temu 
konglomeratowi pomocy politycznej w jego planach inwestycji za granicą.

W związku z tym osoba ta aktywnie wspiera, materialnie lub finansowo, rosyjskich 
decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację Ukrainy i uzyskuje 
korzyści od tych decydentów. Jest również jednym z czołowych rosyjskich 
przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne 
źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu 
i destabilizację Ukrainy.

15.3.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

881. Viktor Filippovich 
RASHNIKOV (rosyjski: 
Виктор Филиппович 
Рашников)

Oligarcha. Właściciel, prezes zarządu 
i przewodniczący Komitetu ds. Planowania 
Strategicznego Magnitogorsk Iron & Steel 
Works (MMK).

Data urodzenia: 3.10.1948

Miejsce urodzenia: Magnitogorsk, obecnie 
Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane podmioty: Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK).

Victor Rashnikov jest rosyjskim oligarchą będącym właścicielem i prezesem zarządu 
Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK jest jednym z największych podatników 
w Rosji. Obciążenie podatkowe tego przedsiębiorstwa wzrosło w ostatnim czasie, co 
doprowadziło do znacznie wyższych wpływów do rosyjskiego budżetu państwa.

Osoba ta jest zatem jednym z czołowych rosyjskich przedsiębiorców działających 
w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji 
Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

15.3.2022

882. Alexey Viktorovich 
KUZMICHEV (rosyjski: 
Алексей Викторович 
Кузьмичёв)

Oligarcha mający bliskie związki 
z Władimirem Putinem. Jeden z głównych 
udziałowców Alfa Group.

Data urodzenia: 15.10.1962

Miejsce urodzenia: Kirow, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby: Władimir Putin, Mikhail 
Fridman, Petr Aven, German Khan

Powiązane podmioty: Alfa Group, Alfa Bank.

Alexey Kuzmichev jest jednym z głównych udziałowców konglomeratu Alfa Group 
(obejmującego Alfa Bank) jednego z największych podatników w Rosji. Uważa się, że 
jest jedną z najbardziej wpływowych osób w Rosji. Ma ugruntowane powiązania 
z prezydentem Rosji. Najstarsza córka Władimira Putina, Maria, prowadziła projekt 
charytatywny Alfa-Endo, finansowany przez Alfa Bank. Władimir Putin wynagrodził 
lojalność Alfa Group wobec rosyjskich władz, udzielając temu konglomeratowi pomocy 
politycznej w jego planach inwestycji za granicą.

W związku z tym osoba ta aktywnie wspiera, materialnie lub finansowo, rosyjskich 
decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację Ukrainy i uzyskuje 
korzyści od tych decydentów. Osoba ta jest również jednym z czołowych rosyjskich 
przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne 
źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu 
i destabilizację Ukrainy.

15.3.2022

883 Alexander Alexandrovich 
MIKHEEV (rosyjski: 
Александр Александрович 
Михеев)

Dyrektor generalny JSC Rosoboronexport

Data urodzenia: 18.11.1961

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja 
Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby: Sergey Chemezov

Alexander Mikheev jest dyrektorem generalnym Rosoboronexportu, jedynego 
oficjalnego państwowego pośrednika Rosji w zakresie wywozu i przywozu produktów, 
technologii i usług wojskowych oraz produktów, technologii i usług podwójnego 
zastosowania. Rosoboronexport jest spółką zależną firmy Rostec, państwowej 
korporacji, która nadzoruje badania i rozwój technologii wojskowych i posiada kilka 
zakładów produkcyjnych, które odgrywają zasadniczą rolę we wdrażaniu tych 
technologii w operacjach na polu bitwy. Sprzedaż broni stanowi ważne źródło 
dochodów rosyjskiego rządu. Jest ona również wykorzystywana do realizacji celów 
gospodarczych i strategicznych Rosji. W latach 2000–2020 Rosoboronexport sprzedał 
klientom zagranicznym broń o wartości 180 mld USD.

15.3.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

Powiązane podmioty: Rosoboronexport, 
Rostec, Federalna Służba Wojskowej 
Współpracy Technicznej

Jest zatem jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach 
gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej 
odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

884 Alexander Nikolayevich 
SHOKHIN 
(rosyjski: Александр 
Николаевич ШОХИН)

Przewodniczący Rosyjskiego Związku 
Przemysłowców i Przedsiębiorców

wiceprezes zarządu Mechel PAO

członek Biura Rady Najwyższej partii 
politycznej „Jedna Rosja”

Data urodzenia: 25.12.1951

Miejsce urodzenia: Sawinskoje, Rejon 
Kiriłłowski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Nikolayevich Shokhin jest przewodniczącym rosyjskiego Związku 
Przemysłowców i Przedsiębiorców – grupy lobbystów, która promuje interesy biznesu 
w Rosji. Jest również wiceprezesem zarządu Mechel PAO – jednego z czołowych 
rosyjskich przedsiębiorstw górniczo-metalurgicznych, które stanowi źródło dochodów 
dla rządu Federacji Rosyjskiej.

Po aneksji Krymu przez Rosję Shokhin publicznie wyraził potrzebę skierowania 
większych rosyjskich inwestycji na Krym, aby zaradzić ewentualnej blokadzie 
gospodarczej nałożonej przez Zachód. W dniu 24 lutego 2022 r. Shokhin wziął udział 
w spotkaniu oligarchów z Władimirem Putinem na Kremlu, aby omówić skutki działań 
podjętych w związku z sankcjami Zachodu. Fakt, że został zaproszony do udziału 
w tym posiedzeniu, pokazuje, że jest on członkiem wewnętrznego kręgu oligarchów 
z najbliższego otoczenia Władimira Putina i że popiera lub realizuje działania lub 
polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, 
a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające.

15.3.2022

Pokazuje to również, że jest on jednym z czołowych przedsiębiorców działających 
w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Rosji 
odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

885 Andrey Valerievich RYUMIN 
(rosyjski: Андрей Валерьевич 
Рюмин)

Dyrektor wykonawczy Rosseti PJSC 
(znanego wcześniej, do sierpnia 2014 r., jako 
Russian Grids), prezes zarządu

Data urodzenia: 12.6.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Ryumin jest dyrektorem wykonawczym Rosseti PJSC, kontrolowanego przez 
państwo rosyjskie przedsiębiorstwa, które jest operatorem sieci energetycznych, 
świadczy usługi połączeń technologicznych oraz usługi przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej w Rosji.

Firma Rosseti PJSC wybudowała podstację „Port”, która zapewnia trakcję kolejową 
Mostu Krymskiego i zasila przeznaczoną na ładunki suche część portu morskiego 
w Tamaniu, jak również autostrady, w szczególności autostradę M25 Noworosyjsk– 
Cieśnina Kerczeńska.

15.3.2022

PL
D

ziennik U
rzędow

y U
nii Europejskiej 

L 87 I/48 
15.3.2022  



Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

W dniu 24 lutego 2022 r. Ryumin wziął udział w spotkaniu oligarchów z Władmirem 
Putinem na Kremlu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami 
Zachodu. Fakt, że został zaproszony do udziału w tym spotkaniu, pokazuje, że jest 
członkiem wewnętrznego kręgu oligarchów z najbliższego otoczenia Władimira Putina 
i że popiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub 
im zagrażające.

Działa on również w sektorze gospodarczym, który zapewnia istotne źródło dochodów 
rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację 
Ukrainy.

886 Armen Sumbatovich 
GASPARYAN (rosyjski: 
Армен Сумбатович 
ГAСПАРЯН)

Publicysta, propagandysta, członek zarządu 
„Russia Today”

Data urodzenia: 4.7.1975

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja 
Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Armen Gasparyan prowadzi własny program „Nablyudenye” na rosyjskim kanale 
medialnym Sputnik i audycję radiową w Vesti FM. Wydaje też książki i audiobooki oraz 
występuje jako ekspert w audycji radiowej „Polnyi kontakt” („Pełny kontakt”) innego 
propagandysty Vladimira Solovyova.

Gasparyan konsekwentnie promuje narracje zgodne z propagandą Kremla. 
Wykorzystuje błędy logiczne w celu analizowania spraw międzynarodowych i podważa 
zwierzchność Ukrainy nad Krymem; bronił działań Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej, 
kiedy Rosja przejęła ukraiński statek.

15.3.2022

Płeć: mężczyzna Nadal publikuje prorosyjskie materiały propagandowe na temat rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę i aktywnie podważa suwerenność Ukrainy.

W związku z tym aktywnie wspiera działania lub polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również stabilność 
i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające.

887 Artyom/ Artem 
Grigoryevich SHEYNIN 
(rosyjski: Артём Григорьевич 
ШЕЙНИН)

Rosyjski propagandysta i prezenter talk 
show „Vremya Pokazhet” („Czas pokaże”) 
w kontrolowanej przez państwo stacji 
telewizyjnej „Pierwyj Kanał” (rosyjski: 
Первый канал)

Data urodzenia: 26.1.1966

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja 
Rosyjska

Artyom Sheynin jest rosyjskim propagandystaą i prezenterem talk show „Vremya 
Pokazhet” („Czas pokaże”) w kontrolowanej przez państwo stacji telewizyjnej „Pierwyj 
Kanał”. Wygłosił oświadczenia popierające bezprawną aneksję Krymu oraz uznanie 
niezależności tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. 
W swoich nadawanych na żywo programach propaguje nienawiść etniczną między 
Ukraińcami a Rosjanami, podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy 
i szkaluje oponentów Putina w Rosji.

15.3.2022
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Przyczyny
Data 

umieszczenia 
w wykazie

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Wypowiadając się o dniu 24 lutego 2022 r., czyli o dniu rozpoczęcia przez Rosję 
szeroko zakrojonej nieuzasadnionej agresji wojskowej wobec Ukrainy, Sheynin 
stwierdził, że rosyjska operacja w Ukrainie jest nieunikniona, a jej celem jest zmuszenie 
władz ukraińskich do utrzymania pokoju.

W związku z tym aktywnie wspiera działania lub polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również stabilność 
i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające.

888 Dmitry Yevgenevich 
KULIKOV (rosyjski: Дмитрий 
Евгеньевич КУЛИКОВ)

Ekspert Komisji Dumy Państwowej Federacji 
Rosyjskiej ds. WNP i Kontaktów z Rodakami

Producent filmowy, prezenter telewizyjny 
i radiowy

Członek Rady Publicznej przy Ministerstwie 
Obrony Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 18.11.1967

Miejsce urodzenia: Szachtarśk, region 
Donbasu, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dmitry Kulikov to prokremlowski propagandysta. Jego publiczne wypowiedzi 
w należących do państwa kanałach telewizyjnych były zgodne z narracją Kremla 
na temat sytuacji w regionie Donbasu. Usprawiedliwiał działania władz rosyjskich 
zagrażające integralności i suwerenności terytorialnej Ukrainy, takie jak zawieszenie 
wdrażania porozumień mińskich czy decyzja o uznaniu „niezależnych republik 
Donbasu i Ługańska”.

W związku z tym aktywnie wspiera działania lub polityki podważające integralność 
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również stabilność 
i bezpieczeństwo w Ukrainie, lub im zagrażające.

15.3.2022

889 Konstantin Lvovich ERNST 
(rosyjski: Константин 
Львович ЭРНСТ)

Dyrektor generalny stacji telewizyjnej 
„Pierwyj Kanał” (rosyjski: Первый канал)

Data urodzenia: 6.2.1961

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja 
Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Konstantin Ernst jest dyrektorem generalnym stacji telewizyjnej „Pierwyj Kanał” – jednej 
z największych rosyjskich firm medialnych, którą władze rosyjskie od wielu lat 
wykorzystują do celów propagandowych. Odpowiedzialny za tworzenie 
i rozpowszechnianie antyukraińskiej propagandy władz rosyjskich.

Otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe, w tym ordery „Za Zasługi dla Ojczyzny”, 
Order Przyjaźni, listy uznania i nagrody od rządu oraz prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
a także medal „Dla Uczestnika Operacji Militarnej w Syrii”.

W związku z tym wspiera działania lub polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również stabilność oraz bezpieczeństwo 
w Ukrainie, lub im zagrażające. Jest też jednym z czołowych przedsiębiorców 
działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów 
rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację 
Ukrainy.
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890 Marina Vladimirovna 
SECHINA (rosyjski: Марина 
Владимировна СЕЧИНА)

Właścicielka LLC Stankoflot

Data urodzenia: 1962

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Marina Sechina to była żona Igora Sechina, dyrektora generalnego Rosneftu. 
Wykorzystywała kontakty z różnymi osobami z rządu rosyjskiego oraz struktur 
biznesowych Rosji, w tym ze swoim byłym mężem, aby uzyskiwać osobiste korzyści.

Przedsiębiorstwa będące własnością Sechiny uczestniczyły w przygotowaniach 
do zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014 r. Właścicielka przedsiębiorstwa LLC 
Stankoflot otrzymującego zamówienia bez przetargu od Państwowej Korporacji 
Wsparcia Rozwoju, Produkcji i Eksportu Produktów Przemysłowych Zaawansowanych 
Technologii „Rostec”. Ponadto, jest ona szefem FTSSR CJSC oraz właścicielem akcji 
w RK-Telekom.

Czerpie zatem korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu 
i destabilizację Ukrainy oraz od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za 
aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

15.3.2022

891 Suleyman Abusaidovich 
KERIMOV (rosyjski: 
Сулейман Абусаидович 
КЕРИМОВ)

Właściciel grupy finansowo-przemysłowej 
Nafta Moskwa

Członek Rady Federacji ze strony Republiki 
Dagestanu

Data urodzenia: 12.3.1966

Miejsce urodzenia: Derbent, Dagestan, 
Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Suleyman Kerimov jest właścicielem grupy finansowo-przemysłowej Nafta Moskwa. 
Wartość netto jego majątku i majątku jego rodziny szacuje się na 9,8 mld USD. 
Otrzymał duże sumy pieniędzy od Siergieja Roldugina, który sprawuje pieczę nad 
majątkiem Władimira Putina.

W dniu 24 lutego 2022 r. wziął udział w spotkaniu oligarchów z Władimirem Putinem 
na Kremlu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. Fakt, 
że został zaproszony do udziału w tym spotkaniu, pokazuje, że jest członkiem 
wewnętrznego kręgu oligarchów z najbliższego otoczenia Władimira Putina i że popiera 
lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność 
i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub im 
zagrażające.

15.3.2022

Jest zatem jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach 
gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej 
odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

892 Tigran Oganesovich 
KHUDAVERDYAN (rosyjski: 
Тигран Оганесович 
ХУДАВЕРДЯН)

Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora 
generalnego w firmie Yandex NV

Data urodzenia: 28.12.1981

Miejsce urodzenia: Erywań, Armenia

Obywatelstwo: ormiańskie

Płeć: mężczyzna

Tigran Khudaverdyan jest dyrektorem wykonawczym firmy Yandex – jednego 
z wiodących przedsiębiorstw technologicznych w Rosji, które specjalizuje się 
w inteligentnych produktach i usługach opierających się na uczeniu maszynowym. Były 
szef wiadomości Yandex oskarżył firmę o to, że jest „kluczowym elementem ukrywania 
informacji” o wojnie na Ukrainie przed Rosjanami. Ponadto, firma ostrzega rosyjskich 
użytkowników szukających wiadomości o Ukrainie w swojej wyszukiwarce 
o nierzetelnych informacjach w internecie po tym, jak rosyjski rząd zagroził rosyjskim 
medium za to, co publikują.
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W dniu 24 lutego 2022 r. wziął udział w spotkaniu oligarchów z Władimirem Putinem 
na Kremlu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. Fakt, 
że został zaproszony do udziału w tym spotkaniu, pokazuje, że jest członkiem 
wewnętrznego kręgu oligarchów z najbliższego otoczenia Władimira Putina oraz że 
popiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub 
im zagrażające. Ponadto jest jednym z czołowych przedsiębiorców zaangażowanych 
w sektory gospodarcze, dostarczające znacznego źródła dochodów rządowi Federacji 
Rosyjskiej, odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

893 Vladimir Valerievich 
RASHEVSKY / Vladimir 
Valeryevich RASHEVSKIY

(rosyjski: Владимир 
Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

Dyrektor generalny i dyrektor w EuroChem 
Group AG

Data urodzenia: 29.9.1973

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja 
Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Vladimir Rashevsky jest dyrektorem generalnym i dyrektorem w EuroChem Group AG, 
jednego z największych na świecie producenta nawozów mineralnych. Wcześniej 
(w latach 2004–2020) był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa węglowego JSC 
SUEK. Są to duże przedsiębiorstwa rosyjskie, których współwłaścicielem jest rosyjski 
miliarder Andrei Melnichenko i które generują znaczne dochody rosyjskiemu rządowi. 
Ponadto współpracują one z władzami rosyjskimi, w tym z Władimirem Putinem. 
Przedsiębiorstwa wchodzące w skład EuroChem Group dostarczały azotan amonu 
na okupowane obszary w Donbasie. Przedsiębiorstwo SUEK podpisało ze znajdującymi 
się Krymie sanatoriami umowy dotyczące programów zdrowotnych dla pracowników.

Wspiera zatem, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za 
aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tego rządu.

W dniu 24 lutego 2022 r. Rashevsky wziął udział spotkaniu oligarchów z Władimirem 
Putinem na Kremlu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami 
Zachodu. Fakt, że został zaproszony do udziału w tym spotkaniu, pokazuje, że jest 
członkiem wewnętrznego kręgu oligarchów z najbliższego otoczenia Władimira Putina 
i że popiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie lub 
im zagrażające.
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„57. ROSNEFT AERO (RN AERO) 
(rosyjski: Роснефть-Аэро / 
РН-Аэро)

Adres: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 
119071, Russian Federation

Tel.: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 
517-76-55 (faks)

Strona internetowa: https://www.rosneft- 
aero.ru/en/

Poczta elektroniczna: info@rn-aero.rosneft. 
ru

Rosneft Aero dostarcza paliwo do silników odrzutowych do portu lotniczego 
w Symferopolu, który zapewnia połączenie lotnicze między nielegalnie 
zaanektowanymi Krymem i Sewastopolem a Rosją. W ten sposób przyczynia się 
do umocnienia integracji nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego z Federacją 
Rosyjską.

Rosneft Aero wspiera zatem, materialnie lub finansowo, działania podważające 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

15.3.2022

58. JSC ROSOBORONEXPORT 
(rosyjski: AO 
Рособоронэкспорт)

Adres: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, 
Russian Federation

Tel.: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 
40

Strona internetowa: http://roe.ru/eng/

Poczta elektroniczna: roe@roe.ru

Rosoboronexport, jest jedynym oficjalnym państwowym pośrednikiem Rosji w zakresie 
wywozu i przywozu produktów, technologii i usług wojskowych oraz produktów, 
technologii i usług podwójnego zastosowania. Rosoboronexport jest spółką zależną 
firmy Rostec, państwowej korporacji, która nadzoruje badania i rozwój technologii 
wojskowych i posiada kilka zakładów produkcyjnych, które odgrywają zasadniczą rolę 
we wdrażaniu tych technologii na polu bitwy. Sprzedaż broni stanowi ważne źródło 
twardej waluty dla rosyjskiego rządu. Jest ona również wykorzystywana do realizacji 
celów gospodarczych i strategicznych. W latach 2000–2020 Rosoboronexport sprzedał 
klientom zagranicznym broń o wartości 180 mld USD.

Rosoboronexport działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne 
źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu 
i destabilizację Ukrainy.

15.3.2022

59. JSC NPO High Precision 
Systems (rosyjski: АО НПО 
Высокоточные комплексы)

Adres: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, 
Russian Federation

Tel.:+7 (495) 981-92-77 Faks: +7 (495) 
981-92-78

Poczta elektroniczna: npovk@npovk.ru

Strona internetowa: https://www.npovk.ru

High Precision Systems to rosyjski podmiot zajmujący się rozwojem i produkcją broni. 
Jest liderem w dziedzinie inżynierii i produkcji w zakresie systemów taktycznych 
pocisków balistycznych w Rosji. High Precision Systems jest spółką zależną Rostecu.

Broń produkowana przez High Precision Systems została wykorzystana przez rosyjskie 
siły zbrojne podczas nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. 
Przedsiębiorstwo High Precision Systems jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, 
materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
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60. JSC Kurganmashzavod 
(rosyjski: ПАО 
Курганмашзавод)

Adres:17 1J Mashinostroitely Ave., 640021, 
Kurgan, Russian Federation

Tel.: +7 (3522) 23-20-83, +7 (3522) 
47-19-99; Faks: +7 (3522) 23-20-71, +7 
(3522) 23-20-82

Poczta elektroniczna: kmz@kmz.ru

Strona internetowa: https://www. 
kurganmash.ru

Kurganmashzavod jest ważnym rosyjskim przedsiębiorstwem wojskowo- 
przemysłowym. Bojowe wozy piechoty BMP-3 dostarczone przez Kurganmashzavod 
rosyjskim siłom zbrojnym zostały wykorzystane przez Rosję podczas nielegalnej 
inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Kurganmashzavod jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, 
materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

15.3.2022

61. JSC Russian Helicopters 
(rosyjski: AO Вертолеты 
России)

Adres: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, 
Moscow, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 981-63-67

Strona internetowa: http://www. 
russianhelicopters.aero

Poczta elektroniczna: info@rhc.aero

Russian Helicopters jest ważnym rosyjskim przedsiębiorstwem produkującym 
śmigłowce. Śmigłowce wojskowe Ka-52 „Alligator” produkowane przez Russian 
Helicopters zostały wykorzystane przez Rosję podczas nielegalnej inwazji na Ukrainę 
w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Russian Helicopters jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, 
materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

15.3.2022

62. PJSC United Aircraft 
Corporation (rosyjski: ПАО 
Объединённая 
авиастроительная 
корпорация)

Adres: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, 
Moscow, Russian Federation

Tel.: +7 (495) 926-1420

Strona internetowa: https://www.uacrussia. 
ru/

Poczta elektroniczna: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation jest rosyjskim producentem cywilnych i wojskowych 
statków powietrznych. Wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi kontroluje 100 % 
rosyjskiej produkcji wojskowych statków powietrznych.

Myśliwce produkowane przez United Aircraft Corporation zostały wykorzystane przez 
Rosję podczas nielegalnej inwazji na Ukrainę w 2022 r.

Przedsiębiorstwo United Aircraft Corporation jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, 
materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

15.3.2022

63. JSC United Shipbuilding 
Corporation (rosyjski: АО 
Объединённая 
Судостроительная 
Корпорация)

Adres: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow 
115184, Russian Federation

Tel.: +7 495 617 33 00

Strona internetowa: https://www.aoosk.ru

Poczta elektroniczna: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation to rosyjski państwowy konglomerat stoczniowy 
będący głównym dostawcą okrętów wojskowych dla rosyjskiej marynarki wojennej. Jest 
właścicielem licznych stoczni i biur projektowych.

Duży okręt desantowy projektu 11711 „Piotr Morgunow”, zbudowany przez United 
Shipbuilding Corporation, uczestniczył w nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę 
w 2022 r. Należący do floty czarnomorskiej okręt patrolowy projektu 22160 „Wasilij 
Bykow” zaprojektowany przez United Shipbuilding Corporation również uczestniczył 
w rosyjskiej agresji na Ukrainę.
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Ponadto biuro projektowe „Almaz”, należące do United Shipbuilding Corporation, 
opracowało korwety projektu 22800, których pewna liczba została zbudowana 
w stoczniach znajdujących się na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu 
i Sewastopola, co przyczyniło się do militaryzacji Półwyspu Krymskiego.

Konglomerat JSC United Shipbuilding Corporation jest zatem odpowiedzialny za 
wspieranie, materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

64. JSC Research and Production 
Corporation 
URALVAGONZAVOD 
(rosyjski: АО „Научно- 
производственная 
корпорация 
УралВагонЗавод”)

Adres: 28 Vostochnoe shosse., 622007, 
Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Russian 
Federation

Tel.: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

Poczta elektroniczna: web@uvz.ru

Strona internetowa: http://uralvagonzavod. 
ru

Uralvagonzavod to duża rosyjska korporacja zajmująca się budową maszyn. Jest to 
jedyny producent czołgów wojskowych w Rosji.

Czołgi T-72B3 dostarczone przez Uralvagonzavod rosyjskim siłom zbrojnym zostały 
wykorzystane przez Rosję podczas nielegalnej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Korporacja 
Uralvagonzavod jest zatem odpowiedzialna za wspieranie, materialnie lub finansowo, 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy 
lub im zagrażających.

15.3.2022

65. JSC Zelenodolsk Shipyard [A. 
M. Gorky Zelenodolsk Plant] 
(rosyjski: АО 
„Зеленодольский завод имени 
А. М. Горького”)

Adres: 5, Zavodskaya Str., 422546 
Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian 
Federation

Tel.:+7 (84371) 5-76-10, Faks: +7 (84371) 
5-78-00

Strona internetowa: https://www.zdship.ru

Poczta elektroniczna: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard to jedno z największych przedsiębiorstw stoczniowych w Rosji. 
Zbudowało należący do floty czarnomorskiej okręt patrolowy „Wasilij Bykow”, który 
uczestniczył w rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. W dniu 24 lutego 2022 r. „Wasilij 
Bykow” zaatakował ukraińskich żołnierzy broniących Wyspy Węży.

Przedsiębiorstwo Zelenodolsk Shipyard jest zatem odpowiedzialne za wspieranie, 
materialnie lub finansowo, działań podważających integralność terytorialną, 
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
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