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ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014 

z dnia 17 marca 2014 r. 

w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających *  

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215, 

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 , 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i 

Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 6 marca 2014 r. szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii 

stanowczo potępili niesprowokowane pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności i 

integralności terytorialnej Ukrainy i wezwali Federację Rosyjską do natychmiastowego 

wycofania swoich sił zbrojnych do miejsc ich stałego stacjonowania zgodnie ze stosownymi 

umowami. Wezwali Federację Rosyjską do umożliwienia międzynarodowym obserwatorom 

natychmiastowego dostępu. Szefowie państw lub rządów uznali, że decyzja Rady Najwyższej 

Autonomicznej Republiki Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyszłego 

statusu tego terytorium jest sprzeczna z konstytucją Ukrainy i w związku z tym - nielegalna. 

(2) Szefowie państw lub rządów postanowili podjąć działania, w tym te przewidziane przez 

Radę w dniu 3 marca 2014 r., a w szczególności zawiesić rozmowy dwustronne z Federacją 

Rosyjską w kwestiach wizowych, a także rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie nowej, 

kompleksowej umowy, która zastąpi obecną umowę o partnerstwie i współpracy. 

(3) Szefowie państw i rządów podkreślili, że rozwiązanie kryzysu należy znaleźć w drodze 

negocjacji między rządami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, w tym przy wykorzystaniu 

ewentualnych mechanizmów wielostronnych, oraz że przy braku rezultatów w bliskim 



terminie Unia postanowi o dodatkowych środkach, takich jak zakaz podróżowania, 

zamrożenie aktywów oraz odwołanie szczytu UE - Rosja. 

(4) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB, w której przewidziano 

ograniczenia dotyczące podróżowania oraz zamrożenie środków finansowych i zasobów 

gospodarczych niektórych osób odpowiedzialnych za działania podważające integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, w tym działania 

dotyczące przyszłego statusu dowolnej części jej terytorium, które są sprzeczne z konstytucją 

Ukrainy, oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych. 

Osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, o których mowa, zostały wymienione w 

załączniku do tej decyzji. 

(5) Niektóre z tych środków objęte są zakresem stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia 

niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić 

jednolite stosowanie tych środków we wszystkich państwach członkowskich. 

(6) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami 

określonymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w 

szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu 

oraz z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być 

stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad. 

(7) Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego 

rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę ze względu na poważną sytuację 

polityczną na Ukrainie oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania 

przeglądu załącznika do decyzji 2014/145/WPZiB. 

(8) Procedura zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 

powinna obejmować powiadomienie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 

o powodach umieszczenia ich w wykazie, tak by umożliwić im zgłoszenie uwag. W 

przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada 

powinna dokonać weryfikacji swojej decyzji w świetle tych uwag i poinformować 

odpowiednio daną osobę, dany podmiot lub dany organ. 

(9) Na potrzeby wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz w celu zagwarantowania jak 

największej pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i 

prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze powinny 

zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do 

wiadomości publicznej. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych powinny 

odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 
2  i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE 3 . 

(10) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym 

rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

 

Artykuł  1 

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 



a) "roszczenie" oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, 

zgłoszone przed dniem 17 marca 2014 r. lub później, na mocy umowy bądź transakcji lub 

w związku z nimi, w szczególności obejmujące: 

(i) roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy 

umowy bądź transakcji lub w związku z nimi; 

(ii) roszczenie o przedłużenie terminu zapłaty lub spłatę obligacji, gwarancji 

finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie; 

(iii) roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji; 

(iv) roszczenie wzajemne; 

(v) żądanie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury 

exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie 

od miejsca ich wydania; 

b) "umowa lub transakcja" oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego 

zastosowanie prawa, oraz niezależnie od tego, czy obejmuje jedną lub kilka umów 

zawartych przez te same lub różne strony lub podobnych zobowiązań powstałych między 

nimi; do celów niniejszej definicji pojęcie "umowa" obejmuje wszelkie obligacje, 

gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenie 

finansowe, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie 

postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią 

związane; 

c) "właściwe organy" oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na 

stronach internetowych wymienionych w załączniku II; 

d) "zasoby gospodarcze" oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe i 

wartości niematerialne i prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami 

finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub 

usług; 

e) "zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza uniemożliwienie wykorzystania 

zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w 

jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie 

hipoteką; 

f) "zamrożenie środków finansowych" oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych 

środków finansowych, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub 

dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek 

zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, 

przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym 

zarządzanie portfelem; 

g) "środki finansowe" oznaczają aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, między 

innymi: 

(i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne 

instrumenty płatnicze; 

(ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na 

rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne; 



(iii) papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, 

w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, 

warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne; 

(iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z 

aktywów lub wygenerowane przez te aktywa; 

(v) kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego 

wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe; 

(vi) akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie; oraz 

(vii) dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach 

finansowych; 

(h) "terytorium Unii" oznacza wszystkie terytoria państw członkowskich, do których 

zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń 

powietrzną. 

 

Artykuł  2  4  

1. Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące własnością, 

pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wymienionych w 

załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi 

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I. 

2. Nie udostępnia się wymienionym w załączniku I osobom fizycznym lub prawnym, 

podmiotom lub organom ani powiązanym z nimi osobom fizycznym lub prawnym, 

podmiotom lub organom, ani też na ich rzecz - bezpośrednio lub pośrednio - żadnych 

środków finansowych ani zasobów gospodarczych. 

 

Artykuł  2a  5   

1. Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowanie do środków finansowych ani zasobów gospodarczych 

udostępnianych przez organizacje oraz agencje, które są poddawane przez Unię ocenie 

spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o 

partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy 

humanitarni Unii, pod warunkiem że przekazanie tych środków finansowych lub zasobów 

gospodarczych, jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie. 

2. W przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu oraz aa zasadzie odstępstwa od art. 

2 właściwe organy mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach 

ogólnych lub szczegółowych, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych 

zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie 

niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że 

przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne 

wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie. 

3. W przypadku braku decyzji odmownej, wniosku o udzielnie informacji lub zawiadomienia 

o dodatkowym terminie od właściwego organu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2, zezwolenie uważa się za 

udzielone. 



4. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o 

każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 i 3 w terminie 2 tygodni od udzielenia 

zezwolenia. 

 

Artykuł  3 

1.  6  Załącznik I obejmuje: 

a) osoby fizyczne wspierające lub realizujące działania lub polityki, które podważają 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub 

bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, osoby fizyczne, które ponoszą 

odpowiedzialność za takie działania lub polityki, oraz osoby fizyczne utrudniające pracę 

organizacji międzynarodowych na Ukrainie; 

b) osoby prawne, podmioty lub organy wspierające, materialnie lub finansowo, działania, 

które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 

zagrażają; 

c) osoby prawne, podmioty lub organy na Krymie lub w Sewastopolu, których własność 

została przeniesiona w sposób sprzeczny z prawem ukraińskim, lub osoby prawne, 

podmioty lub organy, które odniosły korzyści w związku z takim przeniesieniem 

własności; 

d) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierają, materialnie lub 

finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub 

destabilizację Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tych decydentów; 

e) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które przeprowadzają transakcje z 

grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbas; 

f) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierają, materialnie lub 

finansowo rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację 

Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tego rządu; lub 

g) wiodących przedsiębiorców lub osoby prawne, podmioty lub organy zaangażowane w 

sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji 

Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, 

oraz osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy powiązane z nimi. 

 

2. Załącznik I zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie wymienionych w nim osób 

fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. 

3. Załącznik I zawiera, jeśli są dostępne, informacje konieczne do zidentyfikowania danych 

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych 

informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce 

urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres - o ile jest znany 

- oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów 

informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer w rejestrze i 

miejsce prowadzenia działalności. 

 

Artykuł  4 



1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić 

zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów 

gospodarczych lub udostępnienie określonych środków finansowych lub zasobów 

gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe i 

zasoby gospodarcze, o których mowa, są: 

a) niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I oraz członków rodzin 

pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, z tytułu 

najmu lub kredytu hipotecznego, za leki i leczenie, podatków, składek 

ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej; 

b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów lub zwrot wydatków 

związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub 

c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na 

zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub 

zasobów gospodarczych; lub 

d) niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ 

poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję, co 

najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, 

że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane; 

e) 7  przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej, 

urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej korzystających z immunitetów 

zgodnie z prawem międzynarodowym, w zakresie, w jakim te wpłaty lub wypłaty są 

przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o 

każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1. 

 

Artykuł  5 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić 

na zwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o 

ile spełnione są następujące warunki: 

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego 

wydanego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o 

których mowa w art. 2, zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku I, 

lub przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, 

lub orzeczenia sądowego podlegającego egzekucji w danym państwie członkowskim 

przed tym dniem lub później; 

b) środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu 

zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w 

takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie 

przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące praw osób, którym takie roszczenia 

przysługują; 



c) orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, 

podmiotu lub organu, którzy zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w 

załączniku I; oraz 

d) uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego 

państwa członkowskiego. 

 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o 

wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie ust. 1. 

 

Artykuł  6 

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę 

fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na mocy 

umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub 

organ lub na mocy zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, ten 

podmiot lub organ zostały ujęte w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw 

członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na zwolnienie 

niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy 

organ ustalił, że spełnione są następujące warunki: 

a) środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania 

płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku 

I; oraz 

b) dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2. 

 

2. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o 

każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1. 

 

Artykuł  6a  8  

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą 

zezwolić na 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"). 

 

Artykuł  6b  9   

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić 

na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych 

należących do podmiotów wymienionych w pozycjach 53, 54 i 55 w części "B. Podmioty" 

załącznika I lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub 

zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po 

ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do 

dnia 24 sierpnia 2022 r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie 

bankowości korespondenckiej, zawartych z tymi podmiotami przed dniem 23 lutego 2022 r. 



2. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić 

na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych 

należących do podmiotów wymienionych w pozycjach 79, 80, 81 i 82 załącznika I lub na 

udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych 

na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki 

finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 9 października 2022 

r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości 

korespondenckiej, zawartych z tymi podmiotami przed dniem 8 kwietnia 2022 r. 

3. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą - na 

warunkach, jakie uznają za stosowne - zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych 

środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków 

finansowych lub zasobów gospodarczych osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub 

organowi wymienionym w załączniku I, po ustaleniu, że: 

a) dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży i 

przeniesienia do dnia 9 października 2022 r. praw własności w osobie prawnej, 

podmiocie lub organie mających siedzibę w Unii, w przypadku gdy te prawa własności 

bezpośrednio lub pośrednio należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu 

wymienionych w załączniku I; oraz 

b) wpływy z takiej sprzedaży i przeniesienia własności pozostają zamrożone. 

 

Artykuł  7 

1. Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje 

finansowe lub kredytowe otrzymujące środki przekazywane im przez strony trzecie na 

rachunek ujętych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile 

wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja 

finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach. 

2. Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do księgowania na zamrożonych rachunkach: 

a) odsetek i innych dochodów od tych rachunków; 

b) płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte 

lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, 

podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub 

c) płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub 

orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub podlegających 

egzekucji w danym państwie członkowskim; 

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone 

zgodnie z art. 2 ust. 1. 

 

Artykuł  8 

1. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, 

poufności i tajemnicy służbowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy: 

a) niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby stosowanie niniejszego 

rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków oraz kwot zamrożonych 

zgodnie z art. 2, właściwym organom państw członkowskich, w których te osoby 



fizyczne lub prawne, podmioty lub organy zamieszkują lub znajdują się, i przekazują 

takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich; 

oraz 

b) współpracują z właściwym organem przy weryfikacji takich informacji. 

 

2. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane 

państwom członkowskim. 

3. Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są 

wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano. 

 

Artykuł  9 

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem 

jest ominięcie środków, o których mowa w art. 2. 

 

Artykuł  10 

1. Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, 

którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają 

ich udostępnienia w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z 

niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że 

zostanie dowiedzione, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub 

zatrzymane na skutek zaniedbania. 

2. Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy 

do żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego 

powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym 

rozporządzeniu. 

 

Artykuł  11 

1. Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, 

których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, 

przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub 

wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia 

wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o 

zapłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowania, w szczególności gwarancji finansowych lub 

odszkodowania finansowego w jakiejkolwiek formie - o ile zostały one wniesione przez: 

a) wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku 

I; 

b) wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za 

pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a). 

 

2. We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, 

że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub 

prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia. 



3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę 

legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

 

Artykuł  12 

1. Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy 

niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi 

informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami: 

a) 10  dotyczącymi środków zamrożonych na mocy art. 2 oraz zezwoleń udzielonych na 

mocy art. 4, 5, 6 i 6a; 

b) dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń 

wydanych przez sądy krajowe. 

 

2. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie 

inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie 

niniejszego rozporządzenia. 

 

Artykuł  13 

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych 

przez państwa członkowskie. 

 

Artykuł  14 

1. W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu 

lub organu środkami, o których mowa w art. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w 

załączniku I. 

2. Rada przekazuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, osobie 

fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - 

gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie 

fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag. 

3. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada 

dokonuje weryfikacji swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub 

prawną, podmiot lub organ. 

4. Wykaz znajdujący się w załączniku I poddawany jest regularnie przeglądowi, co najmniej 

co 12 miesięcy. 

 

Artykuł  15 

1. Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje mające zastosowanie w 

przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki 

niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, 

proporcjonalne i odstraszające. 



2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, 

niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o 

wszelkich zmianach. 

 

Artykuł  16 

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym 

rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku 

II. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany swoich adresów stron 

internetowych wymienionych w załączniku II. 

2. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe 

tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a 

następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach. 

3. Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub 

innego porozumiewania się we wszystkich przypadkach, gdy wymaga tego niniejsze 

rozporządzenie, wskazane są w załączniku II. 

 

Artykuł  17 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie: 

a) na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej; 

b) na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających 

jurysdykcji państw członkowskich; 

c) wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na 

terytorium Unii lub poza nim; 

d) wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, 

zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego; 

e) do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju 

działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii. 

 

Artykuł  18 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r. 

 W imieniu Rady 

 C. ASHTON 

 Przewodniczący 

 

ZAŁĄCZNIKI 
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Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 

Osoby: 

 Imię i nazwisko 
Informacje 

identyfikacyjne 
Przyczyny 

Data 

umieszczen

ia w 

wykazie 

1. 

Sergey Valeryevich 

AKSYONOV, 

Sergei Valerievich 

AKSENOV ( ь ) 

Serhiy Valeriyovych 

AKSYONOV (і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

26.11.1972 

Miejsce urodzenia: 

Bielce (Balti), 

Mołdawska SRR 

(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" 

zaplanowanym na 

dzień 16 marca 2014 

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 

prezydenta Putina 

mianowany 

"przywódcą" tzw. 

"Republiki Krymu". 

17.3.2014 



W dniu 9 paździer 

nika 2014 r. został on 

oficjalnie 

"wybrany""przywódc

ą" tzw. "Republiki 

Krymu". "Ponownie 

wybrany" na to 

stanowisko we 

wrześniu 2019 r. 

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. 

2. 

Vladimir Andreevich 

KONSTANTINOV ( ) 

Volodymyr Andriyovych 

KONSTANTINOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

19.11.1956 

Miejsce urodzenia: 

Władimirowka, Rejon 

Slobozia, Mołdawska 

SRR (obecnie 

Republika Mołdawii) 

lub Bogomoł, 

Mołdawska SRR 

(obecnie Republika 

Mołdawii) 

Jako przewodniczący 

Rady Najwyższej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" 

Kon- stantynow 

odegrał istotną rolę w 

decyzjach 

podejmowanych przez 

Radę Najwyższą w 

sprawie "referendum" 

wymierzonego w 

integralność 

terytorialną Ukrainy 

oraz wzywał 

wyborców, aby w 

"referendum" z dnia 

16 marca 2014 r. 

głosowali za 

niepodległością 

Krymu. Był jednym 

ze współsygnatariuszy 

"traktatu o 

17.3.2014 



przystąpieniu Krymu 

do Federacji 

Rosyjskiej" z dnia 18 

marca 2014 r. 

Od dnia 17 marca 

2014 r. 

przewodniczący" 

"Rady Państwa" tzw. 

"Republiki Krymu". 

"Ponownie wybrany" 

na to stanowisko we 

wrześniu 2019 r. 

3. 

Rustam Amirovich 

TEMIRGALIEV ( ь ) 

Rustam Ilmyrovych 

TEMIRHALIIEV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.8.1976 

Miejsce urodzenia: 

Ułan Ude, Buriacka 

ASRR (Rosyjska 

FSRR) (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Jako były 

wicepremier Krymu 

Temirgaliew odegrał 

istotną rolę w 

decyzjach 

podejmowanych przez 

"Radę Najwyższą" w 

sprawie "referendum" 

z dnia 16 marca 2014 

r. wymierzonego w 

integralność 

terytorialną Ukrainy. 

Aktywnie lobbował 

za włączeniem Krymu 

do Federacji 

Rosyjskiej. 

W dniu 11 czerwca 

2014 r. złożył 

rezygnację z funkcji 

"pierwszego 

wicepremiera" tzw. 

"Republiki Krymu". 

Obecnie jest 

dyrektorem 

generalnym spółki 

zarządzającej 

rosyjsko-chińskim 

funduszem 

inwestycyjnym na 

rzecz rozwoju 

regionalnego. Nadal 

17.3.2014 



aktywnie wspiera 

działania lub polityki 

separatystyczne. 

4. 

Denis Valentinovich 

BEREZOVSKIY 

( ) 

Denys Valentynovych 

BEREZOVSKYY 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.7.1974 

Miejsce urodzenia: 

Charków, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

W dniu 1 marca 2014 

r. Berezowski został 

mianowany dowódcą 

ukraińskiej Marynarki 

Wojennej, następnie 

jednak złożył 

przysięgę krymskim 

siłom zbrojnym, 

łamiąc tym samym 

swoją wcześniejszą 

przysięgę wobec 

ukraińskiej Marynarki 

Wojennej. 

Do października 2015 

r. był zastępcą 

dowódcy Floty 

Czarnomorskiej 

należącej do Federacji 

Rosyjskiej. 

Zastępca dowódcy 

Floty Pacyfiku 

należącej do Federacji 

Rosyjskiej i admirał 

floty. 

17.3.2014 

5. 

Aleksei Mikhailovich 

CHALIY ( ) Oleksiy 

Mykhaylovych CHAlYy ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

13.6.1961 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska lub 

Sewastopol, Ukraina 

W dniu 23 lutego 

2014 r. wybrany 

"ludowym 

burmistrzem 

Sewastopola" przez 

aklamację i 

zaakceptował ten 

"wybór". Aktywnie 

działał na rzecz 

przekształcenia 

Sewastopola - po 

referendum 

zaplanowanym na 

dzień 16 marca 2014 

r. - w oddzielny 

podmiot należący do 

17.3.2014 



Federacji Rosyjskiej. 

Był jednym ze 

współsygnatariuszy 

"traktatu o 

przystąpieniu Krymu 

do Federacji 

Rosyjskiej" z dnia 18 

marca 2014 r. Pełnił 

obowiązki 

"gubernatora" 

Sewastopola od 1 do 

14 kwietnia 2014 r. i 

jest byłym 

"wybranym" 

przewodniczącym 

"zgromadzenia 

ustawodawczego" 

miasta Sewastopol. 

Były członek 

"zgromadzenia 

ustawodawczego" 

miasta Sewastopol 

(do września 2019 r.). 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Za zaangażowanie w 

aneksję przyznano mu 

rosyjski order 

państwowy "Za 

zasługi dla ojczyzny" 

pierwszej klasy. 

Dyrektor generalny 

Smart Electric 

Networks LLC (OOO 

" э "). 

6. 

Pyotr Anatoliyovych ZIMA 

(ё ь ) Petro Anatoliyovych 

ZYMA ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

18.1.1970 lub 

29.3.1965 

Miejsce urodzenia: 

Artio mowsk () 

Zima został 

nominowany na nowe 

stanowisko szefa 

krymskiej służby 

bezpieczeństwa 

(SBU) w dniu 3 

17.3.2014 



(przemianowane w 

2016 r. na Bachmut/ ), 

obwód doniecki, 

Ukraina 

marca 2014 r. przez 

"premiera" 

Aksjonowa i 

nominację tę przyjął. 

Przekazał istotne 

informacje, w tym 

również bazę danych, 

rosyjskim służbom 

wywiadowczym 

(FSB). Dane te 

obejmowały 

informacje na temat 

aktywistów 

Euromajdanu i 

obrońców praw 

człowieka na Krymie. 

Odegrał istotną rolę w 

pozbawieniu władz 

Ukrainy kontroli nad 

terytorium Krymu. W 

dniu 11 marca 

2014 r. byli 

oficerowie SBU na 

Krymie ogłosili 

utworzenie 

niezależnej Służby 

Bezpieczeństwa 

Krymu. Od 2015 r. 

aktywnie działa w 

Rosyjskiej Służbie 

Wywiadowczej 

(FSB). 

7. (skreślony)    

8. 

Sergey Pavlovych TSEKOV 

( ) Serhiy Pavlovych 

TSEKOV (i ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

28.9.1953 lub 

28.8.1953 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Ukraina 

Jako 

wiceprzewodniczący 

Rady Najwyższej 

Krymu Cekow 

zapoczątkował, wraz 

z Siergiejem 

Aksjonowem, 

bezprawne odwołanie 

rządu Autonomicznej 

17.3.2014 



"Republiki Krymu". 

Zaangażował w to 

przedsięwzięcie 

Władimira 

Konstantynowa, 

grożąc mu dymisją. 

Publicznie przyznał, 

że to z inicjatywy 

krymskich posłów 

zwrócono się do 

rosyjskich żołnierzy o 

przejęcie Rady 

Najwyższej Krymu. 

Był jednym z 

pierwszych krymskich 

przywódców, którzy 

publicznie wzywali 

do przyłączenia 

Krymu do Rosji. 

Od 2014 r. członek 

Rady Federacji 

Federacji Rosyjskiej z 

ramienia tzw. 

"Republiki Krymu", 

ponownie mianowany 

we wrześniu 2019 r. 

Członek Komisji do 

Spraw 

Międzynarodowych 

Rady Federacji. 

9. 
Viktor Alekseevich 

OZEROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

5.1.1958 

Miejsce urodzenia: 

Abakan, Chakasja, 

Federacja Rosyjska 

Były przewodniczący 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Obrony Rady 

Federacji Federacji 

Rosyjskiej. 

W dniu 1 marca 2014 

r. Ozerow, w imieniu 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Obrony Rady 

Federacji, publicznie 

poparł na forum Rady 

17.3.2014 



Federacji 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

W lipcu 2017 r. złożył 

rezygnację ze 

stanowiska 

przewodniczącego 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Obrony. Pozostawał 

członkiem Rady i 

członkiem Komisji ds. 

Wewnętrznych 

Regulacji i Spraw 

Parlamentarnych 

W dniu 10 

października 2017 r., 

dekretem N 372-SF 

Ozerow został 

włączony do 

tymczasowej komisji 

Rady Federacji ds. 

ochrony suwerenności 

państwowej i 

zapobiegania 

ingerencji w 

wewnętrzne sprawy 

Federacji Rosyjskiej. 

Jego mandat w Radzie 

Federacji wygasł we 

wrześniu 2019 r. 

Konsultant fundacji 

Rospolitika od 

października 2019 r. 

10. 
Vladimir Michailovich 

DZHABAROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

29.9.1952 

Miejsce urodzenia: 

Samarkanda, 

Uzbekistan 

Pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Komisji Spraw 

Międzynarodowych 

Rady Federacji 

Federacji Rosyjskiej. 

W dniu 1 marca 2014 

r. Dżabarow, w 

17.3.2014 



imieniu Komisji 

Spraw 

Międzynarodowych 

Rady Federacji, 

publicznie poparł na 

forum Rady Federacji 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

11. 
Andrei Aleksandrovich 

KLISHAS ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

9.11.1972 

Miejsce urodzenia: 

Swierdłowsk 

(Jekaterynburg), 

Federacja Rosyjska 

Przewodniczący 

komisji ds. prawa 

konstytucyjnego i 

tworzenia państwa 

działającej przy 

Radzie Federacji 

Federacji Rosyjskiej. 

W dniu 1 marca 2014 

r. Kliszas publicznie 

poparł, na forum Rady 

Federacji, 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. W 

publicznych 

oświadczeniach 

Kliszas starał się 

uzasadnić rosyjską 

interwencję wojskową 

na Ukrainie, 

twierdząc, że 

"ukraiński prezydent 

popiera apel władz 

Krymu do prezydenta 

Federacji Rosyjskiej o 

udzielenie 

wszechstronnej 

pomocy w obronie 

obywateli Krymu". 

17.3.2014 

12. 
Nikolai Ivanovich 

RYZHKOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

28.9.1929 

Miejsce urodzenia: 

Dulejewka, obwód 

Członek Komisji do 

Spraw Federalnych, 

Polityki Regionalnej i 

Północy Rady 

17.3.2014 



doniecki, Ukraińska 

SRR, obecnie Ukraina 

Federacji Federacji 

Rosyjskiej. 

W dniu 1 marca 2014 

r. publicznie poparł, 

na forum Rady 

Federacji, 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

Za zaangażowanie w 

aneksję przyznano mu 

w 2014 r. rosyjski 

order państwowy "Za 

zasługi dla ojczyzny" 

pierwszej klasy. 

13. (skreślony)    

14. 
Aleksandr Borisovich 

TOTOONOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

3.4.1957 

Miejsce urodzenia: 

Ordżonikidze 

(Władykaukaz), Osetia 

Północna, Federacja 

Rosyjska 

Były członek Komisji 

Spraw Zagranicznych 

Rady Federacji 

Federacji Rosyjskiej. 

Jego obowiązki jako 

członka Rady 

Federacji Rosyjskiej 

ustały we wrześniu 

2017 roku. 

Od września 2017 r. 

jest pierwszym 

wiceprzewodniczący

m Parlamentu Osetii 

Północnej. 

W dniu 1 marca 2014 

r. Totoonow 

publicznie poparł, na 

forum Rady Federacji, 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

17.3.2014 

15. (skreślony)    

16. 
Sergei Mikhailovich 

MIRONOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

14.2.1953 

Członek Rady Dumy 

Państwowej; 

przywódca frakcji 

17.3.2014 



Miejsce urodzenia: 

Puszkin, obwód 

leningradzki, Federacja 

Rosyjska 

Sprawiedliwa Rosja w 

Dumie Państwowej 

Federacji Rosyjskiej. 

Autor projektu ustawy 

pozwalającej 

Federacji Rosyjskiej 

przyłączać terytoria 

innego kraju bez jego 

zgody i bez traktatu 

międzynarodowego, 

pod pretekstem 

ochrony obywateli 

rosyjskich. 

17. 

Sergei Vladimirovich 

ZHELEZNYAK 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.7.1970 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg (d. 

Leningrad), Federacja 

Rosyjska 

Były 

wiceprzewodniczący 

Dumy Państwowej 

Federacji Rosyjskiej. 

Aktywnie popierał 

użycie rosyjskich Sił 

Zbrojnych na 

Ukrainie i aneksję 

Krymu. Osobiście 

prowadził 

demonstrację 

popierającą użycie 

rosyjskich Sił 

Zbrojnych na 

Ukrainie. 

Były 

wiceprzewodniczący i 

były członek Komisji 

Dumy Państwowej do 

Spraw 

Międzynarodowych. 

Członek Prezydium 

Rady Generalnej partii 

Jedna Rosja. 

17.3.2014 

18. 
Leonid Eduardovich 

SLUTSKI ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

4.1.1968 

Były przewodniczący 

Komisji ds. 

Wspólnoty 

Niepodległych Państw 

Dumy Państwowej 

17.3.2014 



Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Federacji Rosyjskiej 

(członek LDPR). 

Aktywnie wspierał 

użycie rosyjskich sił 

zbrojnych na Ukrainie 

i przyłączenie Krymu. 

Obecnie 

przewodniczący 

Komisji Spraw 

Zagranicznych Dumy 

Państwowej Federacji 

Rosyjskiej. 

19. 
Aleksandr Viktorovich 

VITKO ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

13.9.1961 

Miejsce urodzenia: 

Witebsk, Białoruska 

SRR (obecnie Białoruś) 

Były dowódca Floty 

Czarnomorskiej, 

admirał. 

Odpowiedzialny za 

dowództwo nad 

siłami rosyjskimi, 

które zajęły 

suwerenne terytorium 

Ukrainy. 

Były szef sztabu i 

pierwszy zastępca 

głównodowodzącego 

rosyjskiej Marynarki 

Wojennej. 

17.3.2014 

20. 
Anatoliy Alekseevich 

SIDOROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.7.1958 

Miejsce urodzenia: 

Siwa, obwód permski, 

ZSRR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Były 

głównodowodzący 

Zachodniego Okręgu 

Wojskowego Rosji, 

którego jednostki 

rozmieszczono na 

Krymie. Był 

częściowo 

odpowiedzialny za 

rosyjską obecność 

wojskową na Krymie, 

która podważa 

suwerenność Ukrainy 

oraz wspierał władze 

Krymu w 

niedopuszczaniu do 

publicznych 

17.3.2014 



demonstracji 

przeciwko działaniom 

na rzecz referendum i 

wcielenia do Rosji. 

Od listopada 2015 r. 

szef wspólnego sztabu 

Organizacji Układu o 

Bezpieczeństwie 

Zbiorowym (OUBZ). 

21. 
Aleksandr Viktorovich 

GALKIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

22.3.1958 

Miejsce urodzenia: 

Ordżoniki- dze 

(Władykaukaz) Osetia 

Północna ASSR, 

ZSRR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Były 

głównodowodzący 

Południowego Okręgu 

Wojskowego Rosji, 

którego jednostki 

rozmieszczono na 

Krymie; pod 

dowództwem Gałkina 

znajduje się Flota 

Czarnomorska; duża 

część sił 

przemieszczonych na 

Krym przechodziła 

przez Południowy 

Okręg Wojskowy. 

Siły Południowego 

Okręgu Wojskowego 

rozmieszczono na 

Krymie. Był 

częściowo 

odpowiedzialny za 

rosyjską obecność 

wojskową na Krymie, 

co podważa 

suwerenność Ukrainy, 

oraz wspierał władze 

Krymu w 

niedopuszczaniu do 

publicznych 

demonstracji 

przeciwko działaniom 

na rzecz referendum i 

wcielenia regionu do 

Rosji. Ponadto pod 

17.3.2014 



kontrolą okręgu 

znajduje się Flota 

Czarnomorska. 

Obecnie zatrudniony 

na szczeblu 

centralnym 

rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony. 

Od dnia 19 stycznia 

2017 r. asystent 

ministra obrony. 

22. 
Dmitry Olegovich 

ROGOZIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.12.1963 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Były wicepremier 

Federacji Rosyjskiej. 

Publicznie wzywał do 

aneksji Krymu. Od 

2018 r. pełni 

stanowisko dyrektora 

generalnego w 

korporacji 

państwowej. 

21.3.2014 

23. 
Sergey Yurievich 

GLAZYEV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.1.1961 

Miejsce urodzenia: 

Zaporoże, (Ukraińska 

SRR), obecnie Ukraina 

Były doradca 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej. Publicznie 

wzywał do aneksji 

Krymu. 

Od października 2019 

r. minister ds. 

integracji i 

makroekonomii w 

Eurazjatyckiej 

Komisji 

Ekonomicznej. 

21.3.2014 

24. 

Valentina Ivanovna 

MATVIYENKO (z domu: 

TYUTINA) 

( (z domu: )) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

7.4.1949 

Miejsce urodzenia: 

Szepetówka, obwód 

chmielnicki 

(Kamieniec Podolski) 

(Ukraińska SRR), 

obecnie Ukraina 

Przewodnicząca Rady 

Federacji. W dniu 1 

marca 2014 r. 

publicznie poparła w 

Radzie Federacji 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

21.3.2014 



25. 
Sergei Evgenevich 

NARYSHKIN ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.10.1954 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg (d. 

Leningrad), Federacja 

Rosyjska 

Były przewodniczący 

Dumy Państwowej. 

Publicznie popierał 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. Publicznie 

popierał umowę o 

zjednoczeniu Rosji z 

Krymem oraz 

odnośną 

konstytucyjną ustawę 

federalną. 

Obecnie dyrektor 

Służby Wywiadu 

Zagranicznego 

Federacji Rosyjskiej 

(październik 2016 r.). 

Stały członek i 

sekretarz Rady 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej 

21.3.2014 

26. 

Dmitry Konstantinovich 

KISELYOV Dmitrii 

Konstantinovich KISELEV ( 

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

26.4.1954 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Dekretem 

prezydenckim z dnia 

9 grudnia 2013 r. 

mianowany szefem 

rosyjskiej federalnej 

państwowej agencji 

prasowej "Rossija 

Siegodnia". 

Centralna postać 

rządowej propagandy 

wspierającej 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

21.3.2014 

27. 

Alexander Mihailovich 

NOSATOV 

(  

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.3.1963 

Miejsce urodzenia: 

Sewastopol, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Były dowódca Floty 

Czarnomorskiej, 

wiceadmirał. 

Odpowiedzialny za 

dowództwo nad 

siłami rosyjskimi, 

które zajęły 

21.3.2014 



suwerenne terytorium 

Ukrainy. 

Obecnie admirał, szef 

sztabu głównego 

rosyjskiej Marynarki 

Wojennej. 

28. 
Valery Vladimirovich 

KULIKOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.9.1956 

Miejsce urodzenia: 

Zaporoże, Ukraińska 

SRR, obecnie Ukraina 

Były zastępca 

dowódcy Floty 

Czarnomorskiej, 

kontradmirał. 

Odpowiedzialny za 

dowództwo nad 

siłami rosyjskimi, 

które zajęły 

suwerenne terytorium 

Ukrainy. 

W dniu 26 września 

2017 r., na mocy 

dekretu prezydenta 

Federacji Rosyjskiej, 

został odwołany ze 

stanowiska i usunięty 

z wojska. 

Były członek Rady 

Federacji Federacji 

Rosyjskiej, 

reprezentujący 

zaanektowane miasto 

Sewastopol. Obecnie 

pełni funkcję 

deputowanego w 

"zgromadzeniu 

ustawodawczym" 

miasta Sewastopol. 

21.3.2014 

29. 

Władysław Jurewicz Surkow 

(Vladislav Yurievich 

SURKOV) 

( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.9.1964 

Miejsce urodzenia: 

Sołncewo, obwód 

lipiecki, Federacja 

Rosyjska 

Były doradca 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej. 

Organizator działań 

na Krymie, w wyniku 

których lokalne 

społeczności 

krymskie zostały 

zmobilizowane do 

21.3.2014 



aktów podważających 

władzę ukraińską na 

Krymie. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

30. 

Mikhail Grigorievich 

MALYSHEV ( ь ) Mykhaylo 

Hryhorovych MALYSHEV ( 

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.10.1955 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

Przewodniczący 

Krymskiej Komisji 

Wyborczej. 

Odpowiedzialny za 

administrowanie 

"referendum" 

krymskim. 

Odpowiedzialny w 

ramach systemu 

rosyjskiego za 

podpisanie wyników 

referendum. 

Na stanowisku 

przewodniczącego 

Krymskiej Komisji 

Wyborczej 

uczestniczył w 

organizowaniu 

rosyjskich wyborów 

prezydenckich 18 

marca 2018 r. oraz 

regionalnych i 

lokalnych wyborów 8 

września 2019 r. na 

nielegalnie 

zaanektowanym 

Krymie i w 

Sewastopolu, tym 

samym aktywnie 

wspierając i realizując 

polityki, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

21.3.2014 



31. (skreślony)    

32. 

Generał broni Igor 

Nikolaevich (Mykolayovich) 

TURCHENYUK 

(ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

5.12.1959 

Miejsce urodzenia: 

Osz, Kirgiska SRR 

(obecnie Kirgistan) 

Były faktyczny 

dowódca rosyjskich 

oddziałów 

rozmieszczonych w 

terenie na nielegalnie 

zaanektowanym 

Krymie (w stosunku 

do których Rosja 

nadal oficjalnie 

używa nazwy 

"lokalne siły 

samoobrony"). Były 

zastępca dowódcy 

Południowego Okręgu 

Wojskowego. 

Przywódca 

południowego okręgu 

rosyjskiej Gwardii 

Narodowej. 

21.3.2014 

33. 

Elena Borisovna 

MIZULINA (nazwisko 

panieńskie DMITRIYEVA) 

( (nazwisko panieńskie ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

9.12.1954 

Miejsce urodzenia: 

Buj, obwód 

kostromski, Federacja 

Rosyjska 

Była deputowana do 

Dumy Państwowej. 

Inicjatorka i 

współautorka 

niedawnych 

wniosków 

ustawodawczych w 

Rosji, w wyniku 

których regiony 

innych krajów 

mogłyby przyłączać 

się do Rosji bez 

uprzedniej zgody ich 

władz centralnych. 

Od września 2015 r. 

członek Rady 

Federacji z obwodu 

omskiego. Obecnie 

wiceprzewodnicząca 

komisji Rady 

Federacji ds. 

ustawodawstwa 

21.3.2014 



konstytucyjnego i 

tworzenia państwa. 

34. 
Dmitry Nikolayevich 

KOZAK ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.11.1958 

Miejsce urodzenia: 

Bandurowo, obwód 

kirowohradzki, 

Ukraińska SRR, 

obecnie Ukraina 

Narodowość: rosyjska 

Były wicepremier. 

Odpowiedzialny za 

nadzór nad integracją 

anektowanej 

"Autonomicznej 

Republiki Krymu" z 

Federacją Rosyjską. 

Zastępca szefa 

administracji 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej. Jest 

specjalnym 

wysłannikiem 

prezydenta ds. 

zarządzania 

konfliktami na 

Ukrainie. 

29.4.2014 

35. 
Oleg Yevgenyvich 

BELAVENTSEV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.9.1949 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa lub Ostrów, 

obwód pskowski, 

Federacja Rosyjska 

Były pełnomocny 

przedstawiciel 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej w tzw. 

"Krymskim 

Dystrykcie 

Federalnym", 

odpowiedzialny za 

wdrażanie 

konstytucyjnych 

prerogatyw rosyjskiej 

głowy państwa na 

terytorium 

zaanektowanej 

"Autonomicznej 

Republiki Krymu". 

Były niestały członek 

rosyjskiej Rady 

Bezpieczeństwa. 

Były pełnomocny 

przedstawiciel 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej w Okręgu 

Federalnym Kaukazu 

29.4.2014 



Północnego (do 

czerwca 2018 r.). 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Konsul honorowy 

Nikaragui na Krymie 

od października 2020 

r. 

36. 
Oleg Genrikhovich 

SAVELYEV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.10.1965 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad, ZSRR 

(obecnie Sankt 

Petersburg, Federacja 

Rosyjska) 

Były minister ds. 

Krymu. 

Odpowiedzialny za 

integrację 

anektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" z 

Federacją Rosyjską. 

Były zastępca szefa 

kancelarii rządu 

rosyjskiego, 

odpowiedzialny za 

organizację prac 

rządowej komisji ds. 

rozwoju społeczno-

gospodarczego tzw. 

"Republiki Krymu". 

Były szef kancelarii 

Izby Obrachunkowej 

Federacji Rosyjskiej. 

Od września 2019 r. 

audytor Izby 

Obrachunkowej 

Federacji Rosyjskiej. 

29.4.2014 

37. 
Sergei Ivanovich 

MENYAILO ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

22.8.1960 

Miejsce urodzenia: 

Ałagir, 

Północnoosetyjska 

ASRR, RFSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Były gubernator 

anektowanego 

ukraińskiego miasta 

Sewastopol. 

Były pełnomocny 

przedstawiciel 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej w 

Syberyjskim Okręgu 

29.4.2014 



Federalnym. Członek 

Rady Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Od dnia 19 września 

2021 r. przywódca 

Osetii Północnej. 

38. 
Olga Fyodorovna 

KOVITIDI (ь ё ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

7.5.1962 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Członek Rady 

Federacji Rosyjskiej 

ze strony 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" 

od 2014 r., 

mianowana ponownie 

w 2019 r. 

Członek Komisji 

Rady Federacji ds. 

Prawa 

Konstytucyjnego i 

Tworzenia Państwa. 

29.4.2014 

39. (skreślony)    

40. 

Siergiej Iwanowicz 

Niewierow (Sergei 

Ivanovich NEVEROV) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.12.1961 

Miejsce urodzenia: 

Tasztagoł, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Były 

wiceprzewodniczący 

Dumy Państwowej. 

Odpowiedzialny za 

inicjowanie 

ustawodawstwa 

przewidującego 

integrację 

anektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" z 

Federacją Rosyjską. 

Członek Dumy, 

przywódca frakcji 

Jedna Rosja. 

29.4.2014 

41. (skreślony)    

42. 
Valery Vasilevich 

GERASIMOV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

8.9.1955 

Szef sztabu 

generalnego sił 

zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej, 

29.4.2014 



Miejsce urodzenia: 

Kazań, Federacja 

Rosyjska 

wiceminister obrony 

Federacji Rosyjskiej, 

generał armii. 

Odpowiedzialny za 

masowe 

rozmieszczenie wojsk 

rosyjskich wzdłuż 

granicy z Ukrainą i za 

brak deeskalacji 

sytuacji. 

43. 

German Prokopiw (German 

PROKOPIV) 

( ) 

Herman PROKOPIV 

( ) 

(alias Li Van Chol, ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

6.7.1993 lub 6.7.1991 

Miejsce urodzenia: 

Praga, Republika 

Czeska 

Aktywny członek 

"Straży Ługańska". 

Brał udział w zajęciu 

budynku regionalnego 

biura Służby 

Bezpieczeństwa w 

Ługańsku. 

Nadal jest aktywnym 

bojownikiem 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej (ŁRL). 

29.4.2014 

44. (skreślony)    

45. 

Andrei Evgenevich 

PURGIN ( ь ) Andriy 

Yevhenovych PURHIN (і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

26.1.1972 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Aktywny uczestnik i 

organizator działań 

separatystycznych, 

koordynator działań 

"turystów rosyjskich" 

w Doniecku. 

Współzałożyciel 

"Inicjatywy 

obywatelskiej 

Donbasu na rzecz 

Unii Eurazjatyckiej". 

Były "pierwszy 

zastępca 

przewodniczącego 

Rady Ministrów". Do 

dnia 4 września 2015 

r."przewodniczący""R

ady Ludowej 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

29.4.2014 



Od lutego 2017 r. 

pozbawiony mandatu 

członek "Rady 

Ludowej Donieckiej 

Republiki Ludowej" 

na mocy decyzji tzw. 

"Rady Ludowej". 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

46. 

Denys Volodymyrovych 

PUSHYLIN ( ), Denis 

Vladimirovich PUSHILIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

9.5.1981 

Miejsce urodzenia: 

Makiejewka (obwód 

doniecki), Ukraina 

Jeden z przywódców 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

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 

przywódcy Donieckiej 

Republiki Ludowej" 

po 7 września 2018 r. 

Tzw. "przywódca 

Donieckiej Republiki 

Ludowej" w 

następstwie 

"wyborów" z 11 

listopada 2018 r. 

29.4.2014 

47. 
Siergiej Giennadijewicz 

Cypłakow (Sergey 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.5.1983 

Jeden z przywódców 

radykalnej 

ideologicznie 

29.4.2014 



Gennadevich 

TSYPLAKOV) 

( ь ) 

Serhiy Hennadiyovych 

TSYPLAKOV 

(і ) 

Miejsce urodzenia: 

Charcyz, region 

doniecki, Ukraina 

organizacji "Ludowa 

Milicja Donbasu". 

Brał czynny udział w 

zajęciu wielu 

budynków 

państwowych w 

regionie Doniecka. 

Były członek "Rady 

Ludowej Donieckiej 

Republiki Ludowej" i 

jej Komisji ds. 

Polityki Zagranicznej, 

Stosunków 

Zewnętrznych, 

Polityki Informacyjnej 

i Technologii 

Informacyjnej. 

48. 

Igor Vsevolodovich 

GIRKIN 

(ь ) (alias Igor STRELKOV, 

Ihor STRIELKOV) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

17.12.1970 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Uznany za 

pracownika 

Głównego Zarządu 

Wywiadowczego 

sztabu generalnego sił 

zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej (GRU). 

Uczestniczył w 

incydentach w 

Słowiań- sku. Szef 

ruchu społecznego 

"Noworosja". Były 

"minister ds. obrony" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Zorganizował w dniu 

4 listopada 2016 r. w 

Moskwie marsz 

nacjonalistów 

rosyjskich 

wspierających 

separatystów we 

wschodniej Ukrainie. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania 

29.4.2014 



separatystów we 

wschodniej Ukrainie. 

49. 
Vyacheslav Viktorovich 

VOLODIN (я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

4.2.1964 

Miejsce urodzenia: 

Aleksiejew- ka, obwód 

saratowski, Federacja 

Rosyjska 

Były pierwszy 

zastępca szefa 

Administracji 

Prezydenta Rosji. 

Odpowiada za nadzór 

nad polityczną 

integracją z Federacją 

Rosyjską 

zaanektowanego 

ukraińskiego regionu 

Krymu. 

Obecnie 

przewodniczący 

Dumy Państwowej 

Federacji Rosyjskiej 

(od 5 października 

2016 r.). 

12.5.2014 

50. 

Vladimir Anatolievich 

SHAMANOV 

( ь  

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.2.1957 

Miejsce urodzenia: 

Barnauł, Federacja 

Rosyjska 

Były dowódca 

rosyjskich sił 

powietrznych, generał 

broni. W ramach 

swojej wysokiej rangą 

funkcji odpowiada za 

rozmieszczanie 

rosyjskich sił 

powietrznych na 

Krymie. 

Były przewodniczący 

Komisji Obrony w 

Dumie Państwowej 

Federacji Rosyjskiej. 

Członek Dumy 

Państwowej, Komisji 

ds. Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego. 

12.5.2014 

51. 
Vladimir Nikolaevich 

PLIGIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

19.5.1960 

Miejsce urodzenia: 

Ignatowo, obwód 

Były członek Dumy 

Państwowej i były 

przewodniczący 

Komisji Prawa 

Konstytucyjnego w 

12.5.2014 



wołogodzki, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Dumie. Odpowiada za 

umożliwienie 

przyjęcia 

ustawodawstwa w 

sprawie aneksji 

Krymu i Sewastopola 

przez Federację 

Rosyjską. 

Były członek Rady 

Najwyższej partii 

Jedna Rosja. Doradca 

przewodniczącego 

Dumy Wiaczesława 

Wołodina. Obecnie 

naukowiec w 

Instytucie Państwa i 

Prawa w Rosyjskiej 

Akademii Nauk. 

Współprzewodnicząc

y rosyjskiego 

Stowarzyszenia 

Prawników. 

52. 

Petr Grigorievich JAROSH ( 

ь ) 

Petro Hryhorovych 

YAROSH (IAROSH) ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.1.1971 

Miejsce urodzenia: 

wieś Skwor- cowo, 

region symferopolski, 

Krym, Ukraina 

Były szef urzędu 

Federalnych Służb 

Migracyjnych dla 

Krymu. Odpowiada 

za systematyczne i 

szybkie wydawanie 

rosyjskich paszportów 

mieszkańcom Krymu. 

12.5.2014 

53. 

Oleg Grigorievich 

KOZYURA ( ь ) Oleh 

Hryhorovych KOZYURA ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.12.1965 lub 

19.12.1962 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Krym lub 

Zaporoże, Ukraina 

Były szef urzędu 

Federalnych Służb 

Migracyjnych w 

Sewastopolu. 

Odpowiedzialny za 

systematyczne i 

szybkie wydawanie 

rosyjskich paszportów 

mieszkańcom 

Sewastopola. 

Były szef personelu 

Zgromadzenia 

12.5.2014 



Ustawodawczego 

Sewastopola. 

Doradca gubernatora 

Sewastopola. 

54. 

Viacheslav 

PONOMARIOV, 

Vyacheslav 

Volodymyrovich 

PONOMARYOV 

('я ), Viacheslav 

Vladimirovich 

PONOMAREV (я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.5.1965 

Miejsce urodzenia: 

Słowiańsk (obwód 

doniecki), Ukraina 

Były samozwańczy 

"burmistrz ludowy" 

Słowiańska (do 10 

czerwca 2014 r.). 

Ponomariow wezwał 

Władimira Putina do 

wysłania rosyjskich 

wojsk w celu ochrony 

miasta, a następnie 

zwrócił się do niego o 

dostarczenie broni. 

Ludzie Ponomariowa 

brali udział w 

porwaniach (pojmali 

aktywistkę Irmę Krat 

oraz Simona 

Ostrovsk/ego, 

reportera Vice News - 

obydwie te osoby 

zostały następnie 

zwolnione; zatrzymali 

obserwatorów 

wojskowych w 

ramach Dokumentu 

Wiedeńskiego 

OBWE). Nadal 

aktywnie wspiera 

działania lub polityki 

separatystyczne. 

12.5.2014 

55. 

Igor Nikołajewicz Biezler 

(Igor Nikolaevich BEZLER) 

(alias Bes (Diabeł)) 

(ь ) 

Ihor Mykolayovych 

BEZLER 

(і ) alias Igor Nikolaevich 

BEREGOVOY (ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.12.1965 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

Jeden z byłych 

przywódców 

samozwańczej milicji 

w Gorłówce 

(Horlivka). Przejął 

kontrolę nad Biurem 

Służb Bezpieczeństwa 

Ukrainy w budynku 

regionu Donieck, a 

następnie zajął 

12.5.2014 



okręgową siedzibę 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w 

mieście Gorłówka. 

Ma powiązania z 

Ihorem 

Striełkowem/Girkine

m, pod dowództwem 

którego brał udział w 

zamordowaniu 

Wołodymyra Rybaka, 

deputowanego Rady 

Miasta Gorłówka. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

56. 

Igor Evgenevich 

KAKIDZYANOV 

(ь ь ), 

Igor Evegenevich 

KHAKIMZYANOV 

(ь ь ) 

Ihor Yevhenovych 

KHAKIMZIANOV 

(KAKIDZIANOV) 

( I (I0)) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.7.1980 

Miejsce urodzenia: 

Makiejewka (obwód 

doniecki), Ukraina 

Jeden z byłych 

przywódców sił 

zbrojnych 

samozwańczej 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Według 

Denisa Puszylina, 

jednego z 

przywódców 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej", celem tych 

sił jest "ochrona 

ludności Donieckiej 

Republiki Ludowej i 

integralności 

terytorialnej tej 

republiki". 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

12.5.2014 

57. 

Oleg TSARIOV, Oleh 

Anatoliyovych TSAROV 

( i ), 

Oleg Anatolevich 

TSARYOV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.6.1970 

Miejsce urodzenia: 

Dniepropie- trowsk 

Były członek Rady. 

W tym charakterze 

publicznie apelował o 

utworzenie tzw. 

"Federalnej Republiki 

12.5.2014 



(obecnie Dnipro), 

Ukraina 

Noworosyjskiej", 

złożonej z 

południowowschodni

ch regionów Ukrainy. 

Były "rzecznik" tzw. 

"Parlamentu Unii 

Republik Ludowych" 

("Parlamentu 

Noworosyjskiego"). 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

58. 

Roman Viktorovich 

LYAGIN ( ) Roman 

Viktorovych LIAHIN ( і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.5.1980 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Były szef Centralnej 

Komisji Wyborczej 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Aktywnie 

uczestniczył w 

zorganizowaniu 

przeprowadzonego w 

dniu 11 maja 2014 r. 

referendum w sprawie 

samostanowienia 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Były 

"minister pracy i 

polityki społecznej". 

Na Ukrainie toczy się 

wobec niego 

postępowanie karne. 

12.5.2014 

59. 

Aleksandr Sergeevich 

MALYKHIN, 

Alexander Sergeevich 

MALYHIN 

( ) 

Oleksandr Serhiyovych 

(Sergiyovych) MALYKHIN 

( і I) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

12.1.1981 

Były szef Centralnej 

Komisji Wyborczej 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Aktywnie 

organizował 

referendum w dniu 11 

maja 2014 r. w 

sprawie 

samostanowienia 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

12.5.2014 



Nadal czynnie popiera 

polityki 

separatystyczne. 

60. 

Natalia Vladimirovna 

POKLONSKAYA 

(ь я  

) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

18.3.1980 

Miejsce urodzenia: 

Michajłowka, obwód 

woroszyłowgradzki, 

Ukraińska SRR, lub 

Eupatoria, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Członek Dumy 

Państwowej, wybrana 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Była prokurator tzw. 

"Republiki Krymu". 

Aktywnie 

wprowadzała w życie 

aneksję Krymu przez 

Rosję. 

Była zastępca 

przewodniczącego 

Komisji Spraw 

Międzynarodowych, 

członek komisji ds. 

badania 

zagranicznych 

ingerencji w sprawy 

wewnętrzne Federacji 

Rosyjskiej, członek 

Komisji ds. 

Bezpieczeństwa i 

Zwalczania Korupcji 

Dumy Państwowej 

Federacji Rosyjskiej. 

Piastuje stanowisko 

ambasadora w 

korpusie 

dyplomatycznym 

Federacji Rosyjskiej. 

12.5.2014 

61. 
Igor Sergeievich 

SHEVCHENKO (ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

9.2.1979 

Miejsce urodzenia: 

Sewastopol, Krym, 

Ukraina 

Były prokurator 

Sewastopola; pełniąc 

tę funkcję aktywnie 

wprowadzał w życie 

aneksję Sewastopola 

przez Rosję. 

Prokurator Republiki 

Adygei. 

12.5.2014 



62. 
Aleksandr Yurevich 

BORODAI ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.7.1972 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Były tzw. "premier 

Donieckiej Republiki 

Ludowej", jako taki 

odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Donieckiej Republiki 

Ludowej" (na 

przykład w dniu 8 

lipca 2014 r. 

oświadczył, że "nasze 

wojsko prowadzi 

operację specjalną 

przeciwko ukraińskim 

'faszystom'"); 

sygnatariusz 

protokołu ustaleń w 

sprawie "Unii 

Noworosyjskiej". 

Nadal aktywnie 

popiera działania lub 

polityki 

separatystyczne; 

przewodniczy "unii 

donbaskich 

ochotników". 

Przewodniczący 

zarządu "unii 

donbaskich 

ochotników". 

Aktywnie 

zaangażowany w 

werbowanie i 

szkolenie 

"ochotników" 

wysyłanych do walk 

w Donbasie. 

Członek Dumy 

Państwowej od 

września 2021 r. W 

październiku 2021 r. 

oświadczył, że siły 

12.7.2014 



separatystyczne we 

wschodniej Ukrainie 

są "siłami 

rosyjskimi". 

63. 

Alexander 

KHODAKOVSKY, 

Oleksandr Serhiyovych 

KHODAKOVSKYY 

(KHODAKOVSKYI) 

( i ), Aleksandr Sergeevich 

KHODAKOVSKII ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

18.12.1972 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Były tzw. "minister 

bezpieczeństwa 

Donieckiej Republiki 

Ludowej"; jako taki 

odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania w zakresie 

bezpieczeństwa tzw. 

"rządu Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

12.7.2014 

64. 

Alexandr Arkadievich 

KALYUSSKY ( ь ), 

Oleksandr Arkadiyovych 

KALYUSSKIY ( i ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

9.10.1975 

Były tzw. "faktyczny 

wicepremier do spraw 

społecznych 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". Ponosi 

odpowiedzialność za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

12.7.2014 

65. 

Alexander KHRYAKOV 

Aleksandr Vitalievich 

KHRYAKOV 

( ь ) 

Oleksandr Vitaliyovych 

KHRYAKOV 

( ii ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

6.11.1958 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Były tzw. "minister 

ds. informacji i 

masowej 

komunikacji" 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obecnie 

członek tzw. "Rady 

Ludowej" "Donieckiej 

Republiki Ludowej", 

Komisji ds. Budżetu, 

Finansów i Polityki 

Gospodarczej. Nadal 

aktywnie popiera 

działania 

12.7.2014 



separatystów we 

wschodniej Ukrainie. 

66. 
Marat Faatovich 

BASHIROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

20.1.1964 

Miejsce urodzenia: 

Iżewsk, Federacja 

Rosyjska 

Były tzw. "prezes 

Rady Ministrów 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej", 

zatwierdzony w dniu 

8 lipca 2014 r. 

Odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

Obecnie politolog w 

Instytucie 

Zarządzania 

Komunikacją i 

dyrektor Centrum 

Badania Problemów 

związanych z 

Międzynarodowymi 

Systemami Sankcji. 

Nadal prowadzi 

działania na rzecz 

wspierania 

separatystycznych 

struktur tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

12.7.2014 

67. 

Vasyl Oleksandrovych 

NIKITIN (ь ), Vasilii 

Aleksandrovich NIKITIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.11.1971 

Miejsce urodzenia: 

Szargun, Uzbekistan 

Były tzw. 

"wicepremier Rady 

Ministrów Ługańskiej 

Republiki Ludowej" 

(był tzw. "premierem 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej"; były 

rzecznik "armii 

południowo- 

wschodniej"). 

Odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

12.7.2014 



tzw. "rządu 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

Odpowiedzialny za 

oświadczenie armii 

południowowschodni

ej, zgodnie z którym 

ukraińskie wybory 

prezydenckie w 

"Ługańskiej 

Republice Ludowej" 

nie mogą odbyć się ze 

względu na "nowy" 

status regionu. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

68. 

Aleksey Vyacheslavovich 

KARYAKIN ( я ) Oleksiy 

Vyacheslavovych 

KARYAKIN ( 'я I) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.4.1980 lub 7.4.1979 

Miejsce urodzenia: 

Stachanow, region 

ługański, Ukraina 

Do 25 marca 2016 r. 

tzw. "przewodniczący 

Rady Najwyższej 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej" 

odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania 

"rządowe""Rady 

Najwyższej", 

odpowiedzialny za 

zwrócenie się do 

Federacji Rosyjskiej o 

uznanie niezależności 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Sygnatariusz 

protokołu ustaleń w 

sprawie "Unii 

Noworosyjskiej". 

Były członek tzw. 

"Rady Ludowej 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

12.7.2014 



Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Obecnie 

przewodniczący tzw. 

"Izby Publicznej 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

69. 

Yuriy Volodymyrovych 

IVAKIN (і I[), Iurii 

Vladimirovich IVAKIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

13.8.1954 

Miejsce urodzenia: 

Perewalśk (obwód 

ługański), Ukraina 

Były tzw. "minister 

spraw wewnętrznych 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej"; jako taki 

odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

12.7.2014 

70. 

Igor PLOTNITSKY 

Igor Venediktovich 

PLOTNITSKII 

(ь ) 

Ihor (Igor) Venedyktovych 

PLOTNYTSKYY ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

24.6.1964 lub 

25.6.1964 lub 

26.6.1964 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk 

(prawdopodobnie w 

Kelmień- cu, obwód 

czerniowiecki), 

Ukraina 

Były tzw. "minister 

obrony" i były tzw. 

"przywódca" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej"; 

jako taki 

odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

Były specjalny 

wysłannik tzw. 

"Ługańskiej Republiki 

Ludowej" ds. 

realizacji porozumień 

mińskich. 

12.7.2014 

71. 
Nikolay Ivanovich 

KOZITSYN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

20.6.1956 lub 

6.10.1956 

Dowódca sił 

kozackich. 

Odpowiedzialny za 

dowodzenie 

separatystami na 

terytorium wschodniej 

12.7.2014 



Miejsce urodzenia: 

Dzierżyńsk, obwód 

doniecki, Ukraina 

Ukrainy w walkach z 

ukraińskimi siłami 

rządowymi. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

72. 

Igor PLOTNITSKY, 

Igor Venediktovich 

PLOTNITSKII 

(Игорь Венедиктович 

Плотницкий) 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk 

(prawdopodobnie w 

Kelmieńcu, obwód 

czerniowiecki) 

Data urodzenia: 

24.6.1964 r. lub 

25.6.1964 r. 

Były tak zwany 

"minister obrony", a 

obecnie tak zwany 

"przywódca" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tak zwanego "rządu 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

12.7.2014 

r. 

73. 
Mikhail Efimovich 

FRADKOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.9.1950 

Miejsce urodzenia: 

Kurumoch, obwód 

kujbyszewski, 

Federacja Rosyjska 

Były stały członek 

Rady Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Były dyrektor Służby 

Wywiadu 

Zagranicznego 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek Rady 

Bezpieczeństwa, która 

doradza w sprawie 

kwestii 

bezpieczeństwa 

narodowego i 

koordynuje je, brał 

udział w 

kształtowaniu polityki 

rządu rosyjskiego 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

25.7.2014 



Według stanu na 

dzień 4 stycznia 2017 

r. dyrektor 

rosyjskiego Instytutu 

Studiów 

Strategicznych. Jest 

on również 

przewodniczącym 

Rady Dyrektorów 

"Almaz- Antej". 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

74. 
Nikolai Platonovich 

PATRUSHEV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

11.7.1951 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad, ZSRR 

(Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska) 

Stały członek i 

sekretarz Rady 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek Rady 

Bezpieczeństwa, która 

doradza w sprawie 

kwestii 

bezpieczeństwa 

narodowego i 

koordynuje je, brał 

udział w 

kształtowaniu polityki 

rządu rosyjskiego 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

25.7.2014 

75. 
Aleksandr Vasilievich 

BORTNIKOV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.11.1951 

Miejsce urodzenia: 

Perm, Federacja 

Rosyjska 

Stały członek Rady 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej; 

Dyrektor Federalnej 

Służby 

Wywiadowczej 

(FSB). Jako członek 

Rady 

Bezpieczeństwa, która 

25.7.2014 



doradza w sprawie 

kwestii 

bezpieczeństwa 

narodowego i 

koordynuje je, brał 

udział w 

kształtowaniu polityki 

rządu rosyjskiego 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

76. 

Raszid Gumarowicz 

Nurgalijew (Rashid 

Gumarovich NURGALIEV) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

8.10.1956 

Miejsce urodzenia: 

Żytykara, Kazachska 

Socjalistyczna 

Republika Radziecka 

(obecnie Kazachstan) 

Członek i zastępca 

sekretarza Rady 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek Rady 

Bezpieczeństwa, która 

doradza w sprawie 

kwestii 

bezpieczeństwa 

narodowego i 

koordynuje je, brał 

udział w 

kształtowaniu polityki 

rządu rosyjskiego 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

25.7.2014 

77. 

Boris Vyacheslavovich 

GRYZLOV 

( я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.12.1950 

Miejsce urodzenia: 

Władywostok, 

Federacja Rosyjska 

Były stały członek 

Rady Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek Rady 

Bezpieczeństwa, która 

doradza w sprawie 

kwestii 

bezpieczeństwa 

narodowego i 

25.7.2014 



koordynuje je, brał 

udział w 

kształtowaniu polityki 

rządu rosyjskiego 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

Pozostaje 

przewodniczącym 

Rady Najwyższej 

partii Jedna Rosja i 

pełnomocnym 

przedstawicielem 

Federacji Rosyjskiej 

w grupie kontaktowej 

ds. uregulowania 

sytuacji na Ukrainie. 

Przewodniczący Rady 

Dyrektorów 

przedsiębiorstwa 

państwowego Tactical 

Missiles Corporation 

JSC. 

78. 
Sergei Orestovich BESEDA 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

17.5.1954 

Dowódca wydziału 

piątego Federalnej 

Służby 

Bezpieczeństwa 

(FSB) Federacji 

Rosyjskiej. 

Jako wysoki rangą 

oficer FSB (generał 

pułkownik) stoi na 

czele służby 

odpowiedzialnej za 

nadzorowanie operacji 

wywiadowczych i 

działań 

międzynarodowych. 

25.7.2014 



79. 

Mikhail Vladimirovich 

DEGTYARYOV/DEGTYA

REV 

( Ë) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.7.1981 

Miejsce urodzenia: 

Kujbyszew (Samara), 

Federacja Rosyjska 

Były członek Dumy 

Państwowej. 

Jako członek Dumy 

ogłosił inaugurację w 

Moskwie "faktycznej 

ambasady" 

nieuznawanej tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej", przyczynia 

się do podważania 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności Ukrainy 

lub do zagrażania im. 

Były przewodniczący 

Komisji ds. Kultury 

Fizycznej, Sportu i 

Młodzieży rosyjskiej 

Dumy Państwowej. 

Od dnia 19 września 

2021 r. gubernator 

Kraju 

Chabarowskiego. 

Od dnia 6 lutego 2021 

r. koordynator 

regionalnego oddziału 

Liberalno-

Demokratycznej Partii 

Rosji. 

25.7.2014 

80. 
Ramzan Akhmadovitch 

KADYROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

5.10.1976 

Miejsce urodzenia: 

Centaroj, Czeczenia, 

Federacja Rosyjska 

Prezydent Republiki 

Czeczeńskiej. 

Kadyrov składał 

oświadczenia 

popierające 

bezprawną aneksję 

Krymu i zbrojną 

rebelię na Ukrainie. 

14 czerwca 2014 r. 

stwierdził między 

innymi, że "zrobi 

wszystko, by pomóc 

wskrzesić Krym". W 

25.7.2014 



związku z tym został 

odznaczony medalem 

"za wyzwolenie 

Krymu" przez 

tymczasowego 

przywódcę 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" w 

uznaniu za wsparcie 

udzielone bezprawnej 

aneksji Krymu. 

Ponadto 1 czerwca 

2014 r. wyraził 

gotowość wysłania na 

Ukrainę 74 tys. 

ochotników 

czeczeńskich, jeżeli 

zostanie o to 

poproszony. 

81. 
Alexander Nikolayevich 

TKACHYOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

23.12.1960 

Miejsce urodzenia: 

Wysełki, obwód 

krasnodarski, Federacja 

Rosyjska 

Były gubernator 

Kraju 

Krasnodarskiego. 

Został odznaczony 

medalem "za 

wyzwolenie Krymu" 

przez tymczasowego 

przywódcę 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" w 

uznaniu wsparcia 

udzielonego 

bezprawnej aneksji 

Krymu. Przy tej 

okazji tymczasowy 

przywódca 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" 

stwierdził, że 

Tkaczow jako jeden z 

pierwszych wyraził 

poparcie dla nowego 

"przywództwa" 

Krymu. 

25.7.2014 



Były minister 

rolnictwa Federacji 

Rosyjskiej. 

82. 

Pavel Yurievich GUBAREV 

( ь ) 

Pavlo Yuriyovich 

GUBARIEV (HUBARIEV) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.2.1983 (lub 

10.3.1983) 

Miejsce urodzenia: 

Siewierodo- nieck, 

Ukraina 

Jeden z 

samozwańczych 

przywódców 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Zwrócił się 

o interwencję rosyjską 

we wschodniej 

Ukrainie, między 

innymi poprzez 

rozmieszczenie 

rosyjskich sił 

pokojowych. Był 

powiązany z Igorem 

Striełkowem/Girki- 

nem, 

odpowiedzialnym za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

Gubariew był 

odpowiedzialny za 

werbowanie członków 

sił zbrojnych 

separatystów. 

Odpowiedzialny za 

zajęcie wraz z siłami 

prorosyjskimi 

budynku rządu 

regionalnego w 

Doniecku; 

proklamował się 

"gubernatorem 

ludowym". 

Pomimo tego, że 

został aresztowany za 

zagrażanie 

integralności 

25.7.2014 



terytorialnej Ukrainy, 

a następnie 

uwolniony, nadal 

odgrywa 

eksponowaną rolę w 

działalności 

separatystów, 

podważając tym 

samym integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

83. 

Ekaterina Yurievna 

GUBAREVA 

( ь ), 

Kateryna Yuriyivna 

GUBARIEVA 

(HUBARIEVA) 

( ' ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

5.7.1983 lub 10.3.1983 

Miejsce urodzenia: 

Kachowka (obwód 

chersoński), Ukraina 

Jako była tzw. 

"minister spraw 

zagranicznych" 

odpowiadała za 

obronę tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej", 

podważając tym 

samym integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

W związku z tym, że 

przyjęła i pełniła tę 

funkcję, wspierała 

działania i politykę 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Były członek tzw. 

"Rady Ludowej 

Donieckiej Republiki 

Ludowej" (do 

listopada 2018 r.) 

25.7.2014 



84. 

Fyodor Dmitrievich 

BEREZIN (ё ) Fedir 

Dmytrovych BEREZIN (і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.2.1960 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Były tzw. 

"wiceminister 

obrony" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Jest 

powiązany z Igorem 

Striełkowem/Girkine

m, odpowiedzialnym 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

Przyjął i pełnił to 

stanowisko, a zatem 

popierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Nadal aktywnie 

popiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obecnie 

przewodniczący 

zarządu Związku 

Pisarzy Donieckiej 

Republiki Ludowej. 

25.7.2014 

85. 

Valery Vladimirovich 

KAUROV ( ) Valeriy 

Volodymyrovych KAUROV 

(і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.4.1956 

Miejsce urodzenia: 

Odessa, Ukraina 

Samozwańczy 

"prezydent" tzw. 

"Republiki 

Noworosji", który 

zwrócił się do Rosji o 

rozmieszczenie 

oddziałów na 

Ukrainie. Przyjmując 

25.7.2014 



i pełniąc tę funkcję, 

wspiera zatem 

działania i politykę 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

86. 

Siergiej Anatolijewicz 

Zdryluk (Serhii 

Anatoliyovych ZDRILIUK) 

(alias Abwehr) 

( ь ) 

(і і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

23.6.1972 (lub 

23.7.1972) 

Miejsce urodzenia: 

wieś Frontowka, 

obwód winnicki, 

Ukraina 

Starszy doradca Igora 

Striełkowa/Girkina, 

który jest 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

Przyjmując i pełniąc 

tę funkcję, Zdryluk 

wspiera zatem 

działania i politykę 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

25.7.2014 

87. 

Władimir Antufiejew 

(Vladimir ANTYUFEYEV) 

(alias Vladimir 

SHEVTSOV, Vladimir 

lurievici ANTIUFEEV, 

Vladimir Gheorghievici 

ALEXANDROV, Vadim 

Gheorghievici SHEVTSOV) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

19.2.1951 

Miejsce urodzenia: 

Nowosybirsk, 

Federacja Rosyjska 

Były "minister 

bezpieczeństwa 

państwowego" w 

separatystycznym 

regionie 

Naddniestrza. Były 

wicepremier 

"Donieckiej Republiki 

25.7.2014 



( ) Ludowej", 

odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo i 

egzekwowanie prawa. 

Pełniąc tę funkcję, był 

odpowiedzialny za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Członek zarządu i 

zastępca dyrektora 

generalnego 

przedsiębiorstwa 

państwowego "United 

Engine Corporation", 

członek zarządu 

państwowej spółki 

badawczo-pro- 

dukcyjnej z o.o. 

"Temp" po F. 

Korotkowie. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

88. 
Alexey Alexeyevich 

GROMOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

31.5.1960 

Miejsce urodzenia: 

Zagorsk (Siergijew 

Posad), Federacja 

Rosyjska 

Jako pierwszy 

zastępca szefa 

kancelarii 

prezydenckiej jest 

odpowiedzialny za 

wydawanie rosyjskim 

ośrodkom medialnym 

poleceń nakazujących 

przyjmowanie linii 

sprzyjającej 

separatystom na 

Ukrainie i aneksji 

Krymu, a tym samym 

za wspieranie 

destabilizacji 

wschodniej Ukrainy i 

aneksji Krymu. 

30.7.2014 



89. 

Oksana TCHIGRINA, 

Oksana Aleksandrovna 

CHIGRINA (CHYH- 

RYNA) 

( ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

przypuszczalnie 

23.7.1981 

Była rzeczniczka tzw. 

"rządu" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej"; 

wygłaszała 

oświadczenia 

usprawiedliwiające 

między innymi 

zestrzelenie 

ukraińskiego 

samolotu 

wojskowego, branie 

zakładników, 

działania bojowe 

nielegalnych 

ugrupowań zbrojnych, 

co podważało w 

rezultacie integralność 

terytorialną, 

suwerenność i jedność 

Ukrainy. 

Była rzeczniczka 

służby prasowej ŁRL. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

30.7.2014 

90. 

Boris Alekseevich 

LITVINOV ( ) Borys 

Oleksiyovych LYTVYNOV 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

13.1.1954 

Miejsce urodzenia: 

Dzerżyńsk (obwód 

doniecki), Ukraina 

Były członek tzw. 

"Rady Ludowej" i 

były przewodniczący 

tzw. "Rady 

Najwyższej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej"; 

współtworzył 

założenia polityczne i 

brał udział w 

organizacji 

nielegalnego 

"referendum", które 

doprowadziło do 

proklamowania tzw. 

"Donieckiej Republiki 

30.7.2014 



Ludowej", co 

stanowiło naruszenie 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

jedności Ukrainy. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Obecny przywódca 

Komunistycznej Partii 

Donieckiej Republiki 

Ludowej. 

91. 

Sergey Vadimovich 

ABISOV ( ) 

Sergiy (Serhiy) Vadymovych 

ABISOV (і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.11.1967 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

Z uwagi na fakt, że w 

dniu 5 maja 2014 r. 

przyjął z rąk 

prezydenta Rosji 

mianowanie na tzw. 

"ministra spraw 

wewnętrznych 

"Republiki Krymu"" 

(dekret nr 301) i 

poprzez swoje 

działania w 

charakterze tzw. 

"ministra spraw 

wewnętrznych" 

podważa integralność 

terytorialną, 

suwerenność i jedność 

Ukrainy. 

Odwołany ze 

stanowiska tzw. 

"ministra spraw 

wewnętrznych 

"Republiki Krymu"" 

w czerwcu 2018 r. 

Bliski 

współpracownik 

"przewodniczącego" 

Rady Ministrów tzw. 

"Republiki Krymu". 

30.7.2014 



92. 

Arkady Romanowicz 

Rotenberg (Arkady 

Romanovich 

ROTENBERG), Arkadii 

Romanovich ROTENBERG 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.12.1951 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad, ZSSR 

(Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska) 

Arkady Rotenberg 

jest prominentnym 

rosyjskim 

biznesmenem 

mającym osobiste 

związki z 

prezydentem Putinem. 

Od marca 2014 r. 

Rotenbergowi lub 

jego 

przedsiębiorstwom 

przyznano państwowe 

kontrakty na łączną 

kwotę ponad 7 mld 

USD. W 2015 r. 

Rotenberg był 

liderem, jeśli chodzi o 

wartość 

przydzielonych 

kontraktów 

rządowych, po tym 

jak rząd Rosji 

przyznał mu 

kontrakty o wartości 

555 mld RUB. Wiele 

z tych kontraktów 

udzielono z 

pominięciem 

formalnych procedur 

konkurencyjnych. W 

dniu 30 stycznia 2015 

r. premier Dmitrij 

Miedwiediew 

podpisał dekret, który 

należącemu do 

Rotenberga 

przedsiębiorstwu 

Strojgazmontaż 

przyznał państwowy 

kontrakt na 

wybudowanie mostu 

Kerczeńskiego z Rosji 

do nielegalnie 

30.7.2014 



zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Poprzez te kontrakty 

Rotenberg uzyskiwał 

finansowe korzyści od 

rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy. 

Jest byłym 

właścicielem 

przedsiębiorstwa 

Strojgazmontaż, 

któremu przyznano 

państwowy kontrakt 

na wybudowanie 

mostu Kerczeńskiego 

z Rosji do nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu", 

skutkujące 

umocnieniem jej 

integracji z Federacją 

Rosyjską, co z kolei 

jeszcze bardziej 

podważa integralność 

terytorialną Ukrainy. 

Podobnie, w styczniu 

2017 r. 

Strojgazmontażowi 

przyznano kontrakt o 

wartości 17 mld RUB 

na budowę linii 

kolejowej na moście 

Kerczeńskim, co 

także jeszcze bardziej 

podważa integralność 

terytorialną Ukrainy. 



Właściciel dwóch 

przedsiębiorstw, 

Mostotrest i 

Strojgazmontaż-Most, 

umieszczony w 

wykazie za 

działalność 

naruszającą 

suwerenność Ukrainy 

(podmioty nr 43 i 46 

w niniejszym 

załączniku). 

Za zaangażowanie w 

budowę mostu nad 

Cieśniną Kerczeńską 

przyznano mu w 

marcu 2020 r. 

państwowe 

odznaczenie "Bohater 

Pracy Federacji 

Rosyjskiej". 

Jest przewodniczącym 

zarządu wydawnictwa 

Proswieszczenije, 

które realizuje w 

szczególności projekt 

"Do dzieci Rosji. 

Adres: Krym", 

kampanię PR 

zaplanowaną w celu 

przekonania dzieci na 

Krymie, że są teraz 

obywatelami Rosji 

mieszkającymi w 

Rosji, i wspierającą 

tym samym politykę 

rządu Rosji mającą na 

celu włączenie Krymu 

do Rosji. 

93. 
Konstantin Valerevich 

MALOFEEV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

3.7.1974 

Konstantin 

Małofiejew jest ściśle 

powiązany z 

ukraińskimi 

30.7.2014 



Miejsce urodzenia: 

Puszczino, obwód 

moskiewski, Federacja 

Rosyjska 

separatystami we 

wschodniej Ukrainie i 

na Krymie. Jest 

byłym pracodawcą 

Aleksandra Borodaja, 

byłego tzw. 

"premiera" 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej" oraz 

spotykał się z 

Siergiejem 

Aksjonowem, tzw. 

"premierem" tzw. 

"Republiki Krymu" w 

trakcie procesu 

aneksji Krymu. Rząd 

Ukrainy wszczął 

dochodzenie karne w 

sprawie 

domniemanego 

wsparcia materialnego 

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 Rosji. Być może 

wschód (Ukrainy)". 

A zatem Małofiejew 

swoimi działaniami 

wspiera destabilizację 

wschodniej Ukrainy. 

94. 
Yuriy Valentinovich 

KOVALCHUK ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.7.1951 

Jurij Kowalczuk jest 

długoletnim 

znajomym prezydenta 

Władimira Putina. 

30.7.2014 



Miejsce urodzenia: 

Leningrad, ZSSR 

(Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska) 

Jest 

współzałożycielem 

tzw. Oziero Dacza, 

spółdzielni 

skupiającej 

wpływową grupę 

osób wokół 

prezydenta Putina. 

Wykorzystuje 

powiązania z 

rosyjskimi 

decydentami. Jest 

przewodniczącym i 

największym 

akcjonariuszem Bank 

Rossiya (w 2013 r. 

należało do niego 

około 38 % akcji), 

który uznawany jest 

za osobisty bank 

najwyższych 

urzędników Federacji 

Rosyjskiej. Od 

momentu bezprawnej 

aneksji Krymu, Bank 

Rossiya otworzył 

swoje oddziały na 

Krymie i w 

Sewastopolu, 

umacniając tym 

samym ich integrację 

z Federacją Rosyjską. 

Ponadto Bank Rossija 

posiada istotne 

udziały w National 

Media Group, która z 

kolei kontroluje stacje 

telewizyjne aktywnie 

wspierające politykę 

rządu rosyjskiego 

polegającą na 

destabilizowaniu 

Ukrainy. 



95. 
Nikolay Terentievich 

SHAMALOV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

24.1.1950 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Długoletni znajomy 

prezydenta Putina. 

Współzałożyciel tzw. 

Oziero Dacza, 

spółdzielni 

skupiającej 

wpływową grupę 

osób wokół 

prezydenta Putina. 

Korzysta ze swoich 

powiązań z rosyjskimi 

decydentami. Drugi 

co do wielkości 

udziałowiec Banku 

Rossija; w 2013 r. 

miał ok. 10 % akcji; 

bank ten jest 

uznawany za osobisty 

bank wyższych rangą 

urzędników Federacji 

Rosyjskiej. Od 

momentu bezprawnej 

aneksji Krymu, Bank 

Rossija otworzył 

swoje oddziały na 

Krymie i w 

Sewastopolu, 

umacniając tym 

samym ich integrację 

z Federacją Rosyjską. 

Bank Rossija ma 

ponadto znaczące 

udziały w krajowej 

grupie medialnej 

(National Media 

Group), która z kolei 

kontroluje stacje 

telewizyjne aktywnie 

wspierające politykę 

rządu Rosji 

polegającą na 

destabilizacji 

Ukrainy. 

30.7.2014 



96. (skreślony)    

97. 

Władimir Pietrowicz 

Kononow (Vladimir 

Petrovich KONONOV) 

(alias "Car") 

( ) 

Volodymyr Petrových 

KONONOV 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

14.10.1974 

Miejsce urodzenia: 

Górskie, obwód 

ługański, Ukraina 

Od dnia 14 sierpnia 

2014 r. zastąpił Igora 

Striełkowa/Girkina 

jako tzw. "minister 

obrony" "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Według doniesień od 

kwietnia 2014 r. 

dowodził oddziałem 

separatystycznych 

bojowników w 

Doniecku i obiecał 

"wypełnić 

strategiczne zadanie 

odparcia ukraińskiej 

agresji wojskowej". 

Kononow wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Odwołany ze 

stanowiska tzw. 

ministra obrony we 

wrześniu 2018 r. 

Szef Dyrekcji ds. 

Pomocy Społecznej 

dla Emerytowanych 

Funkcjonariuszy i 

Edukacji Patriotycznej 

podlegającej tzw. 

"przywódcy 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

12.9.2014 

98. 

Miroslav Vladimirovich 

RUDENKO 

(  

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.1.1983 

Miejsce urodzenia: 

Debalcewo, Ukraina 

Powiązany z "Milicją 

Ludową Donbasu". 

Oświadczył między 

innymi, że jej 

członkowie będą 

12.9.2014 



Myroslav Volodymyrovych 

RUDENKO 

(  

) 

kontynuować walkę w 

pozostałych częściach 

terytorium państwa. 

Rudenko popierał 

zatem działania i 

politykę podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej Donieckiej 

Republiki Ludowej", 

Komisji ds. Edukacji, 

Nauki i Kultury. 

99. (skreślony)    

100. 

Andriej Jurewicz Pinczuk 

(Andrey Yurevich 

PINCHUK) 

( ь ) 

Andriy Yuriyovych 

PINCHUK (і і ) 

Płeć: mężczyzna 

Możliwa data 

urodzenia: 

27.12.1977 

Miejsce urodzenia: 

Tyraspol, Republika 

Mołdowy 

Były "minister 

bezpieczeństwa 

państwa" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Powiązany 

z Władimirem 

Antiufiejewem, który 

ponosił 

odpowiedzialność za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". Wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

Dyrektor 

wykonawczy i 

12.9.2014 



przewodniczący Rady 

Dowódców "unii 

donbaskich 

ochotników". 

101. 

Oleg Władimirowicz Bereza 

(Oleg Vladimirovich 

BEREZA) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.3.1977 

Miejsce urodzenia: 

Frunze, rejon Slobozia, 

Republika Mołdawii 

Były tzw. "minister 

spraw wewnętrznych" 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Powiązany 

z Władimirem 

Antiufiejewem, który 

ponosił 

odpowiedzialność za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". Wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 

102. 
Andrei Nikolaevich 

RODKIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

23.9.1976 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Były moskiewski 

przedstawiciel tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". W swoich 

oświadczeniach 

mówił m.in. o 

gotowości sił 

samoobrony do 

prowadzenia wojny 

partyzanckiej oraz o 

przejęciu przez nie 

systemów uzbrojenia 

od ukraińskich sił 

zbrojnych. Wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 



Jeden z byłych 

przywódców "unii 

donbaskich 

ochotników". 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

103. 

Aleksandr Akimovich 

KARAMAN ( ) Alexandra 

CARAMAN 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

26.7.1956 

Miejsce urodzenia: 

Cioburciu, okręg 

Slobozia, Republika 

Mołdawii 

Były tzw. 

"wicepremier do 

spraw społecznych 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". Powiązany 

z Władimirem 

Antiufiejewem, który 

ponosił 

odpowiedzialność za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". Wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Protegowany byłego 

wicepremiera Rosji 

Dmitrija Rogozina. 

Były szef 

"administracji Rady 

Ministrów""Doniecki

ej Republiki 

Ludowej". 

Do marca 2017 roku 

tzw. "pełnomocny 

przedstawiciel 

prezydenta" tzw. 

"Mołdawskiej 

Republiki 

Naddniestrzańskiej" 

12.9.2014 



w Federacji 

Rosyjskiej. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

104. 
Georgiy L'vovich 

MURADOV ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

19.11.1954 

Miejsce urodzenia: 

Kochmes, Komijska 

ASSR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Tzw. "wicepremier" 

Krymu i pełnomocny 

przedstawiciel Krymu 

przy prezydencie 

Putinie. Muradow 

odegrał istotną rolę w 

umacnianiu rosyjskiej 

kontroli 

instytucjonalnej nad 

Krymem od czasu 

bezprawnej aneksji. 

Wspierał zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

12.9.2014 

105. 

Mikhail Sergeyevich 

SHEREMET ( ) Mykhaylo 

Serhiyovych SHEREMET ( 

і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

23.5.1971 

Miejsce urodzenia: 

Dżankoj, Ukraina 

Członek Dumy 

Państwowej, wybrana 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Były tzw. "pierwszy 

wicepremier" Krymu. 

Odegrał kluczową 

rolę w 

zorganizowaniu oraz 

przeprowadzeniu 16 

marca na Krymie 

referendum 

dotyczącego 

zjednoczenia z Rosją. 

W trakcie referendum 

według doniesień 

dowodził 

12.9.2014 



promoskiew- skimi 

"siłami samoobrony" 

na Krymie. Wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Wybrany w dniu 18 

września 2016 r. jako 

deputowany do Dumy 

z nielegalnie 

zaanektowanego 

Półwyspu 

Krymskiego. 

106. 
Yuri Leonidovich 

VOROBIOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.2.1948 

Miejsce urodzenia: 

Kransojarsk, Federacja 

Rosyjska 

Wiceprzewodniczący 

Rady Federacji 

Rosyjskiej. 1 marca 

2014 r. publicznie 

poparł na forum Rady 

Federacji 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. Następnie 

głosował za 

odpowiednim 

dekretem. 

12.9.2014 

107. 
Vladimir Volfovich 

ZHIRINOVSKY ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.4.1946 

Miejsce urodzenia: 

Ałma-Ata, Kazachska 

SRR (obecnie 

Kazachstan) 

Członek Rady Dumy 

Państwowej; 

przywódca Liberalno-

Demokratycznej Partii 

Rosji. Aktywnie 

wspierał 

wykorzystanie 

rosyjskich sił 

zbrojnych na Ukrainie 

i aneksję Krymu. 

Aktywnie nawoływał 

do podziału Ukrainy. 

Z ramienia LDPR, 

której przewodniczy, 

podpisał 

12.9.2014 



porozumienie z tzw. 

"Doniecką Republiką 

Ludową". 

108. 

Vladimir Abdualiyevich 

VASILYEV 

(  

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

11.8.1949 

Miejsce urodzenia: 

Klin, obwód 

moskiewski, Federacja 

Rosyjska 

Były 

wiceprzewodniczący 

Dumy Państwowej. W 

dniu 20 marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

'Republiki Krymu' do 

Federacji Rosyjskiej 

oraz utworzenia w 

ramach Federacji 

Rosyjskiej nowych 

podmiotów 

federalnych - 

'Republiki Krymu' i 

miasta federalnego 

Sewastopol". 

Były przywódca 

Republiki Dagestanu. 

Były doradca 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej. 

Członek Dumy 

Państwowej i 

przywódca frakcji 

Jedna Rosja w Dumie 

Państwowej. 

12.9.2014 

109. 

Wiktor Pietrowicz 

Wodolacki (Viktor Petrovich 

VODOLATSKY) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

19.8.1957 

Miejsce urodzenia: 

Stefanidin Dar, obwód 

rostowski, Federacja 

Rosyjska 

Były przewodniczący 

("ataman") unii 

rosyjskich i 

zagranicznych sił 

kozackich. Członek 

Dumy Państwowej. 

Pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Komisji w Dumie ds. 

WNP, integracji 

eurazjatyckiej i 

12.9.2014 



kontaktów z 

rodakami. 

Wspierał aneksję 

Krymu i przyznał, że 

kozacy rosyjscy byli 

czynnie zaangażowani 

w konflikt ukraiński 

po stronie 

wspieranych przez 

Moskwę 

separatystów. W dniu 

20 marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

110. 
Leonid Ivanovich 

KALASHNIKOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

6.8.1960 

Miejsce urodzenia: 

Stiepnoj Dworiec, 

Federacja Rosyjska 

Były pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Komisji Spraw 

Zagranicznych w 

Dumie Państwowej. 

W dniu 20 marca 

2014 r. głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

12.9.2014 



federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

Obecnie 

przewodniczący 

Komisji Dumy 

Państwowej Federacji 

Rosyjskiej ds. WNP, 

Integracji 

Euroazjatyckiej i 

Kontaktów z 

Rodakami. 

111. 
Vladimir Stepanovich 

NIKITIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

5.4.1948 Miejsce 

urodzenia: Opoczka, 

Federacja Rosyjska 

Były członek Dumy 

Państwowej i były 

pierwszy 

wiceprzewodniczący 

działającej w Dumie 

Państwowej Komisji 

ds. WNP, Integracji 

Euroazjatyckiej i 

Kontaktów z 

Rodakami. W dniu 20 

marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

'Republiki Krymu' do 

Federacji Rosyjskiej 

oraz utworzenia w 

ramach Federacji 

Rosyjskiej nowych 

podmiotów 

federalnych - 

'Republiki Krymu' i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

Członek Prezydium 

Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii 

12.9.2014 



Federacji Rosyjskiej. 

Przywódca 

ogólnorosyjskiego 

ruchu społecznego 

"Russian Concord" 

który dąży do 

stworzenia unikalnej 

cywilizacji rosyjskiej 

i do wzmocnienia 

pozycji Rosji w byłej 

przestrzeni wpływów 

radzieckich i we 

Wspólnocie 

Niepodległych 

Państw. 

112. 
Oleg Vladimirovich 

LEBEDEV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.3.1964 

Miejsce urodzenia: 

Rudny, obwód 

kustanajski, Kazachska 

SRR (obecnie 

Kazachstan) 

Były członek Dumy 

Państwowej i były 

pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Komisji ds. WNP, 

Integracji 

Euroazjatyckiej i 

Kontaktów z 

Rodakami w Dumie 

Państwowej. W dniu 

20 marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

12.9.2014 



Nadal czynnie popiera 

polityki 

separatystyczne. 

113. 
Ivan Ivanovich MELNIKOV 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.8.1950 

Miejsce urodzenia: 

Bogorodick, Federacja 

Rosyjska 

Pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Dumy Państwowej. W 

dniu 20 marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

12.9.2014 

114. 
Igor Vladimirovich 

LEBEDEV (ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.9.1972 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Były członek Dumy 

Państwowej. Były 

wiceprzewodniczący 

Dumy Państwowej. W 

dniu 20 marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

'Republiki Krymu' do 

Federacji Rosyjskiej 

oraz utworzenia w 

ramach Federacji 

Rosyjskiej nowych 

podmiotów 

federalnych - 

'Republiki Krymu' i 

miasta federalnego 

Sewastopol". 

12.9.2014 

115. 
Nikolai Vladimirovich 

LEVICHEV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

Były członek Dumy 

Państwowej. Były 
12.9.2014 



28.5.1953 

Miejsce urodzenia: 

Puszkin, Federacja 

Rosyjska 

wiceprzewodniczący 

Dumy Państwowej. W 

dniu 20 marca 2014 r. 

głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

Obecnie członek 

Centralnej Komisji 

Wyborczej. 

116. 
Svetlana Sergeevna 

ZHUROVA ( ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

7.1.1972 

Miejsce urodzenia: 

Pawłow nad Newą, 

Federacja Rosyjska 

Pierwsza 

wiceprzewodnicząca 

Komisji Spraw 

Zagranicznych w 

Dumie Państwowej. 

20 marca 2014 r. 

głosowała za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

12.9.2014 



117. 
Aleksey Vasilevich 

NAUMETS ( ь HA) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

11.2.1968 

Generał dywizji armii 

rosyjskiej. Były 

dowódca 76. dywizji 

powietrznodesantowej

, która wraz z innymi 

rosyjskimi siłami 

wojskowymi była 

obecna na terytorium 

Ukrainy, w 

szczególności podczas 

bezprawnej aneksji 

Krymu. Od 2018 r. 

zastępca szefa sztabu 

sił powietrznych. 

12.9.2014 

118. 
Sergey Viktorovich 

CHEMEZOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

20.8.1952 

Miejsce urodzenia: 

Czeremko- wo, obwód 

irkucki, Federacja 

Rosyjska 

Sergei Chemezov jest 

jednym ze znanych 

bliskich 

współpracowników 

prezydenta Putina 

(obaj byli oficerami 

KGB 

oddelegowanymi do 

Drezna) i członkiem 

Rady Najwyższej 

"Zjednoczonej Rosji". 

Czerpie korzyści z 

powiązań z 

prezydentem Rosji, 

awansując na 

najwyższe stanowiska 

w przedsiębiorstwach 

kontrolowanych przez 

państwo. Jest 

prezesem 

konglomeratu Rostec, 

wiodącego 

rosyjskiego 

przedsiębiorstwa 

państwowego 

produkującego na 

potrzeby obronności i 

przemysłu. W 

następstwie decyzji 

12.9.2014 



rządu Rosji 

Technopromexport, 

spółka zależna 

Rostecu, planuje 

zbudować elektrownie 

na Krymie, wspierając 

tym samym jego 

integrację z Federacją 

Rosyjską. 

Ponadto, 

Rosoboronexport, 

spółka zależna 

Rostecu, wspierała 

integrację krymskich 

przedsiębiorstw z 

branży obronności z 

przemysłem 

obronnym Rosji, 

umacniając 

bezprawne 

przyłączenie Krymu 

do Federacji 

Rosyjskiej. 

119. 

Alexander Mikhailovich 

BABAKOV 

(  

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

8.2.1963 

Miejsce urodzenia: 

Kiszyniów, 

Mołdawska SRR 

(obecnie Republika 

Mołdawii) 

Były członek Rady 

Federacji Federacji 

Rosyjskiej. Członek 

Komisji Spraw 

Zagranicznych. Jest 

znaczącym członkiem 

partii Jedna Rosja 

oraz biznesmenem 

prowadzącym szeroko 

zakrojone inwestycje 

na Ukrainie i na 

Krymie. 

W dniu 20 marca 

2014 r. głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

'Republiki Krymu' do 

Federacji Rosyjskiej 

oraz utworzenia w 

12.9.2014 



ramach Federacji 

Rosyjskiej nowych 

podmiotów 

federalnych - 

'Republiki Krymu' i 

miasta federalnego 

Sewastopol". 

Po połączeniu partii 

politycznych - 

"Sprawiedliwa 

Rosja", "Za prawdę" i 

"Patrioci Rosji" - 

został sekretarzem 

Prezydium Rady 

Centralnej podmiotu 

powstałego w wyniku 

połączenia. 

Członek Dumy 

Państwowej, członek 

Komisji ds. Energii, 

Komisji ds. Wsparcia 

MŚP oraz Komisji ds. 

Wspólnoty 

Niepodległych Państw 

(WNP), Integracji 

Euroazjatyckiej i 

Wsparcia Rodaków. 

120. 

Sergey Yurievich 

KOZYAKOV ( ь ) Serhiy 

Yuriyovych KOZYAKOV (і 

і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

29.9.1982 lub 

23.9.1982 

Jako były tzw. 

"przewodniczący 

Centralnej Komisji 

Wyborczej w 

Ługańsku" był 

odpowiedzialny za 

zorganizowanie tzw. 

"wyborów" w dniu 2 

listopada 2014 r. w 

"Ługańskiej 

Republice Ludowej". 

Te "wybory" 

stanowiły naruszenie 

prawa ukraińskiego, a 

zatem były nielegalne. 

Od października 2015 

29.11.2014 



r. do grudni 2017 r. 

tzw. "minister 

sprawiedliwości" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym że 

przyjął i pełnił te 

funkcje oraz 

zorganizował 

nielegalne "wybory", 

aktywnie wspierał 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

Znajduje się w 

wykazie notariuszy w 

Ługańsku. 

Nadal wspiera i 

legitymizuje polityki 

separatystyczne we 

współpracy z 

władzami 

separatystycznymi. 

121. 

Oleg Konstantinovich 

AKIMOV (alias Oleh 

AKIMOV) 

( ) Oleh Kostiantynovych 

AKIMOV ( я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.9.1981 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Deputowany 

"Ługańskiej Unii 

Gospodarczej" w 

"Radzie Narodowej" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Kandydował w tzw. 

"wyborach" w dniu 2 

listopada 2014 r. na 

stanowisko tzw. 

"przywódcy" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

29.11.2014 



Te "wybory" 

stanowiły naruszenie 

ukraińskiego prawa, a 

zatem były nielegalne. 

Były "przywódca" 

tzw. "Federacji 

Związków 

Zawodowych". 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obecnie 

przewodniczący 

zarządu 

międzyregionalnej 

organizacji publicznej 

"Unia Społeczności 

Ługańskich", 

przedstawiciel 

Komisji Integracji 

"Rosja-Donbas". 

Przyjął i pełnił to 

stanowisko oraz 

formalnie kandydował 

w nielegalnych 

"wyborach", a zatem 

aktywnie popierał 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Aktywnie popiera 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

122. 

Larysa Leonidowna 

Ajrapetjan (Larisa 

Leonidovna AIRAPETyAn) 

(alias Larysa 

AYRAPETYAN, Larisa 

AIRAPETYAN lub Larysa 

AIRAPETYAN) 

(z domu ZHILKO) 

( ) (nazwisko panieńskie ) ( і 

і ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

21.2.1970 

Miejsce urodzenia: 

przypuszczalnie 

Antracyt, obwód 

ługański, Ukraina 

Była tzw. "minister 

zdrowia" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Kandydowała w tzw. 

"wyborach" w dniu 2 

listopada 2014 r. na 

stanowisko 

"przywódcy" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Te "wybory" stanowią 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

są nielegalne. 

W związku z tym, że 

przyjęła i pełniła to 

stanowisko oraz 

formalnie 

kandydowała w 

nielegalnych 

"wyborach", aktywnie 

popierała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

aby jeszcze bardziej 

zdestabilizować 

sytuację na Ukrainie. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

29.11.2014 

123. 

Yuriy Viktorovich 

SIVOKONENKO (alias 

Yuriy SIVOKONENKO, 

Yury SIVOKONENKO, 

Yury SYVOKONENKO) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.8.1957 

Miejsce urodzenia: 

Miasto Stali- no 

Członek "parlamentu" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej" 

oraz przewodniczący 

stowarzyszenia 

weteranów Donbas 

29.11.2014 



(obecnie Donieck), 

Ukraina 

Berkut i członek 

ruchu społecznego 

"Wolny Donbas". 

Kandydował w tzw. 

"wyborach" w dniu 2 

listopada 2014 r. na 

stanowisko 

przywódcy tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Te 

"wybory" stanowiły 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

były nielegalne. 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko oraz 

formalnie kandydował 

w nielegalnych 

"wyborach", aktywnie 

popierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

124. 

Aleksandr Igorevich 

KOFMAN (alias Olek- 

sandr KOFMAN) 

( ) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.8.1977 

Miejsce urodzenia: 

Makiejewka (obwód 

doniecki), Ukraina 

Były tzw. "minister 

spraw zagranicznych" 

oraz tzw. "pierwszy 

wicemarszałek""Par- 

lamentu""Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Kandydował w tzw. 

nielegalnych 

"wyborach" w dniu 2 

listopada 2014 r. na 

stanowisko tzw. 

"przywódcy""Doniec

kiej Republiki 

Ludowej". Te 

29.11.2014 



"wybory" stanowiły 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

były nielegalne. 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko oraz 

formalnie kandydował 

w nielegalnych 

"wyborach", aktywnie 

popierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. Nadal 

aktywnie wspiera 

działania lub polityki 

separatystyczne. 

Od czerwca 2019 r. 

przewodniczący tzw. 

"Izby Publicznej 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

125. 

Ravil Zakarievich 

KHALIKOV (ь ) Ravil 

Zakariyovych KHALIKOV 

(ь I) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

23.2.1969 

Miejsce urodzenia: 

wieś Bieło- ziernoje, 

rejon romodanowski, 

ZSRR (obecnie 

federacja Rosyjska) 

Były tzw. "pierwszy 

wicepremier" i 

poprzedni "prokurator 

generalny""Donieckie

j Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

29.11.2014 



destabilizujące 

Ukrainę. 

Obecnie "bliski 

współpracownik" 

szefa moskiewskiego 

oddziału komisji 

śledczej Federacji 

Rosyjskiej (GSU SK). 

126. 

Dmitry Aleksandrovich 

SEMYONOV 

Dmitrii Aleksandrovich 

SEMENOV 

( Алов СЕОВ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.6.1977 

Miejsce urodzenia: 

Federacja Rosyjska 

Były "wicepremier ds. 

finansów" tzw. "Łu-

gańskiej Republiki 

Ludowej". 

Przyjmując i pełniąc tę 

funkcję, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

W dalszym ciągu 

prowadzi działania na 

rzecz wspierania 

separatystycznych 

struktur ŁRL. 

29.11.2014 

127. 

Oleg Evgenevich BUGROV 

( ь ) Oleh Yevhenovych 

BUHROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

29.8.1969 lub 1973 

Miejsce urodzenia: 

Swierd- łowsk, 

Ługańsk, Ukraina 

Były "minister 

obrony" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

29.11.2014 



destabilizujące 

Ukrainę. 

128. 

Lesya Mikhaylovna 

LAPTEVA (я ) Lesya 

Mykhaylivna LAPTIEVA (я 

і ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

11.3.1976 

Miejsce urodzenia: 

Dżambuł/ Taraz 

(Kazachstan) 

Była "minister ds. 

edukacji, nauki, 

kultury i religii" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjęła i pełniła to 

stanowisko, aktywnie 

wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

29.11.2014 

129. 

Yevgeniy Eduardovich 

MIKHAYLOV (alias 

Yevhen Eduardovych 

MYCHAYLOV) 

( ) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

17.3.1963 

Miejsce urodzenia: 

Archan- gielsk, 

Federacja Rosyjska 

Były tzw. "minister w 

Radzie Ministrów" 

(szef administracji ds. 

rządowych) 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

29.11.2014 



130. 

Ihor Vladymyrovych 

KOSTENOK (alias Igor 

Vladimirovich 

KOSTENOK) 

(ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.3.1961 

Miejsce urodzenia: 

Wodianskoje, rejon 

dobropolski, obwód 

doniecki, Ukraina 

я , ь  

 ,  

Były tzw. "minister 

edukacji" "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

popierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Obecnie pracuje w 

Donieckiej Akademii 

Zarządzania i Służby 

Cywilnej podlegającej 

tzw. "przywódcy 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

Od września 2018 r. 

wykładowca na 

Wydziale 

Administracji 

Państwowej i 

Samorządowej 

Rosyjskiego 

Uniwersytetu 

Ekonomicznego im. 

G.W. Plechanowa 

(federacyjnej 

państwowej instytucji 

szkolnictwa 

wyższego). 

29.11.2014 

131. 

Yevgeniy Vyacheslavovich 

ORLOV (alias Yevhen 

Vyacheslavovych ORLOV) 

( я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.5.1980 lub 

21.10.1983 

Miejsce urodzenia: 

Śnieżne, obwód 

doniecki, Ukraina 

Były członek "Rady 

Narodowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Były 

przewodniczący ruchu 

społecznego "Wolny 

Donbas". 

29.11.2014 



. , ,  Przyjął i pełnił to 

stanowisko, a zatem 

aktywnie popierał 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Były 

wiceprzewodniczący 

Komisji Przemysłu i 

Handlu Zgromadzenia 

Narodowego 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

132. 

Władysław Mikołajowicz 

Dejnego (Vladyslav 

Mykolayovych DEYNEGO) 

(alias Vladislav 

Nikolayevich DEYNEGO) 

( ) ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

12.3.1964 

Miejsce urodzenia: 

Romny, obwód 

sumski, Ukraina 

, я ь , lub ewentualnie 

wieś Gorniacki, region 

perewalski, obwód 

ługański, Ukraina 

Były 

"wiceprzewodniczący

" "Rady Ludowej" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Obecnie tzw. 

"minister spraw 

zagranicznych" tzw. 

"Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

29.11.2014 

133. (skreślony)    



134. 

Alexey Yurevich 

MILCHAKOV (alias Fritz, 

Serbian) 

( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.4.1991 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska 

Dowódca jednostki 

"Rusicz", zbrojnej 

grupy 

separatystycznej 

uczestniczącej w 

walkach we 

wschodniej Ukrainie. 

Pełniąc tę funkcję, 

wspiera aktywnie 

działania i politykę 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

16.2.2015 

135. (skreślony)    

136. (skreślony)    

137. 

Eduard Aleksandrovich 

BASURIN 

(  

) 

Eduard Oleksandrovych 

BASURIN 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.6.1966 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Rzecznik i zastępca 

szefa "Milicji 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

Przyjął i pełnił to 

stanowisko, a zatem 

aktywnie popierał 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Zastępca szefa i 

oficjalny 

przedstawiciel 

"Departamentu Milicji 

16.2.2015 



Ludowej Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

138. 
Alexandr Vasilievich 

SHUBIN ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

20.5.1972 lub 

30.5.1972 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Były tzw. "minister 

sprawiedliwości" 

nielegalnej tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Były przewodniczący 

"Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

popierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Odwołany ze 

stanowiska 

przewodniczącego 

"Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej" 

w czerwcu 2018 r. 

Zarejestrowany w 

wykazie notariuszy w 

Ługańsku. 

Nadal wspiera i 

legitymizuje polityki 

separatystyczne. 

16.2.2015 

139. (skreślony)    

140. 

Sergey Yurevich 

KUZOVLEV (alias 

IGNATOV, TAMBOV) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.1.1967 

Były tzw. komendant 

główny Milicji 
16.2.2015 



( ь (alias ; , AMOB)) Miejsce urodzenia: 

Miczuryńsk, obwód 

tambowski, Federacja 

Rosyjska 

, я ь , я я  

Ludowej "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Przyjął i pełnił to 

stanowisko, a zatem 

aktywnie popierał 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Były dowódca 8. armii 

w ramach rosyjskich 

Sił Zbrojnych. Szef 

sztabu i pierwszy 

zastępca dowódcy 

Południowego Okręgu 

Wojskowego Rosji. 

141. 

Jekaterina Władimirowna 

Gogiaszwili (Ekaterina 

Vladimirovna GOGIASH- 

VILI) (z domu FILIPPOVA) 

( - - z domu ) Kateryna 

Volodymyrivna GOGIASH- 

VILI (z domu FILIPPOVA) 

( і - z domu ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

20.1.1988 

Miejsce urodzenia: 

Krasnoarmijsk 

(obecnie Pokrowsk), 

obwód doniecki, 

Ukraina 

Była tzw. "minister 

sprawiedliwości" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjęła i pełniła to 

stanowisko, aktywnie 

wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Była dyrektor 

wydziału ds. 

organizacji pracy tzw. 

"Rady Ministrów 

Donieckiej Republiki 

16.2.2015 



Ludowej". 

Zastępczyni szefa 

kancelarii tzw. 

"Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

142. 

Aleksandr Yurievich 

TIMOFEEV ( ь ) Oleksandr 

Yuriyovych TYMOFEYEV ( 

і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.5.1971 

Miejsce urodzenia: 

Niewinno- mysk, Kraj 

Stawropolski, 

Federacja Rosyjska 

, ь , я я  

Były tzw. "minister 

ds. finansów i 

podatków""Donieckie

j Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Odwołany ze 

stanowiska tzw. 

"ministra finansów i 

podatków" we 

wrześniu 2018 r. 

Nadal aktywnie 

wspiera działania lub 

polityki 

separatystyczne. 

16.2.2015 

143. 

Evgeny Vladimirovich 

MANUYLOV ( ) Yevhen 

Volodymyrovych 

MANUYLOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

5.1.1967 

Miejsce urodzenia: 

Baranikow- ka, rejon 

biłowodski, region łu- 

gański, Ukraina 

. ,  

Tzw. "minister 

finansów" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

16.2.2015 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

144. 

Viktor Vyacheslavovich 

YATSENKO ( я ) Viktor 

Viacheslavovych 

YATSENKO (і 'я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

22.4.1985 

Miejsce urodzenia: 

Cherson, Ukraina 

Były tzw. "minister 

komunikacji" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej" (do 

października 2019 r.) 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

16.2.2015 

145. 

Olga Igorevna BESEDINA 

(ь ) Olha Ihorivna 

BESEDINA (ь і ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

10.12.1976 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Była tzw. "minister 

rozwoju 

gospodarczego i 

handlu" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjęła i pełniła to 

stanowisko, aktywnie 

wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Była szefowa 

departamentu 

16.2.2015 



gospodarki 

zagranicznej w biurze 

szefa "administracji 

ługańskiej". 

146. 

Zaur Raufowicz Ismailow 

(Zaur Raufovich 

ISMAILOV) 

( ) 

Zaur Raufovych 

ISMAYILOV 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.7.1978 (lub 23.3. 

1975) 

Miejsce urodzenia: 

Krasnyj Łucz, 

Woroszyłowgrad, 

obwód ługański, 

Ukraina 

Były tzw. "prokurator 

generalny"" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej" 

(do października 2017 

r.). Obecnie pełni 

funkcję tzw. "ministra 

sprawiedliwości" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

16.2.2015 

147. 
Anatoly Ivanovich 

ANTONOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.5.1955 

Miejsce urodzenia: 

Omsk, Federacja 

Rosyjska 

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 

kształtowaniu i 

realizacji polityki 

rosyjskiego rządu. 

Polityka ta zagraża 

integralności 

16.2.2015 



terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

Według stanu na 

dzień 28 grudnia 2016 

r. były wiceminister 

spraw zagranicznych. 

Piastuje stanowisko 

ambasadora w 

korpusie 

dyplomatycznym 

Federacji Rosyjskiej. 

148. 
Arkady Viktorovich 

BAKHIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

8.5.1956 

Miejsce urodzenia: 

Kowno, Litwa 

Były pierwszy 

wiceminister obrony 

(do 17 listopada 2015 

r.), w ramach tej 

funkcji wspierający 

rozmieszczanie wojsk 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

Zgodnie z obecną 

strukturą rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony 

w ramach tej funkcji 

uczestniczy w 

kształtowaniu i 

realizacji polityki 

rosyjskiego rządu. 

Polityka ta zagraża 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

Obecnie zatrudniony 

przez Rosatom. 

16.2.2015 

149. 

Andrei Valeryevich 

KARTAPOLOV 

( ь AOO) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

9.11.1963 

Miejsce urodzenia: 

była Niemiecka 

Były dowódca 

Zachodniego Okręgu 

Wojskowego. Były 

dyrektor 

Departamentu 

Operacji Głównych i 

16.2.2015 



Republika 

Demokratyczna 

zastępca szefa sztabu 

generalnego Sił 

Zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej. Aktywnie 

uczestniczył w 

kształtowaniu i 

prowadzeniu 

kampanii wojskowej 

sił rosyjskich na 

Ukrainie. 

Zgodnie z 

wyznaczonymi 

działaniami sztabu 

generalnego, 

sprawując kontrolę 

operacyjną nad siłami 

zbrojnymi, aktywnie 

uczestniczył w 

kształtowaniu i 

realizacji polityki 

rosyjskiego rządu 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

Były wiceminister 

obrony. 

Członek Dumy 

Państwowej od dnia 

19 września 2021 r. 

150. (skreślony).    

151. 
Valery Fedorovich 

RASHKIN ( ё oo ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

14.3.1955 

Miejsce urodzenia: 

Żilino, obwód 

kaliningradzki, 

Federacja Rosyjska 

Pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Komisji do Spraw 

Etnicznych w Dumie 

Państwowej. 

Założyciel ruchu 

obywatelskiego 

"Krassnaya Moskva - 

Front Pomocy 

16.2.2015 



Patriotycznej""Czerw

ona Moskwa", który 

organizował 

publiczne 

demonstracje 

popierające 

separatystów, a tym 

samym wspierał 

politykę podważającą 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

W dniu 20 marca 

2014 r. głosował za 

projektem federalnej 

ustawy konstytucyjnej 

"w sprawie przyjęcia 

"Republiki Krymu" 

do Federacji 

Rosyjskiej oraz 

utworzenia w ramach 

Federacji Rosyjskiej 

nowych podmiotów 

federalnych - 

"Republiki Krymu" i 

miasta o statusie 

federalnym 

Sewastopola". 

152. 
Ruslan Ismailovich 

BALBEK ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

28.8.1977 

Miejsce urodzenia: 

Bekabad, Uzbecka 

SRR (obecnie 

Uzbekistan) 

Członek Dumy 

Państwowej, wybrana 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Wiceprzewodniczący 

Komisji ds. 

Etnicznych w Dumie. 

W 2014 r. został 

mianowany 

wiceprzewodniczący

m Rady Ministrów 

tzw. "Republiki 

9.11.2016 



Krymu" i w tym 

charakterze działał na 

rzecz włączenia do 

Federacji Rosyjskiej 

nielegalnie 

zaanektowanego 

Półwyspu 

Krymskiego; za te 

działania przyznano 

mu medal "Za obronę 

"Republiki Krymu"". 

W oświadczeniach 

publicznych wspierał 

aneksję Krymu, w 

tym na swoim profilu 

na stronie 

internetowej 

Zjednoczona Rosja 

(oddział krymski) 

oraz w artykule 

opublikowanym 3 

lipca 2016 r. na 

stronie internetowej 

NTV. 

153. 

Konstantyn Michajlowicz 

Bacharew (Konstantin 

Mikhailovich BAKHAREV) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

20.10.1972 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Członek Dumy 

Państwowej, wybrany 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Wiceprzewodniczący 

Komisji ds. Rynków 

Finansowych w 

Dumie. 

W marcu 2014 r. 

został mianowany 

wiceprzewodniczący

m Rady Państwa tzw. 

"Republiki Krymu", a 

w sierpniu 2014 r. - 

pierwszym 

wiceprzewodniczący

m tego organu. 

9.11.2016 



Przyznał się do 

osobistego 

zaangażowania w 

wydarzenia z 2014 r., 

które doprowadziły 

do nielegalnego 

zaanektowania Krymu 

i Sewastopola; 

publicznie poparł tę 

aneksję w wywiadzie 

opublikowanym w 

dniu 22 marca 2016 r. 

na stronie 

internetowej 

gazetakrimea.ru oraz 

w dniu 23 sierpnia 

2016 r. na stronie 

internetowej c-

pravda.ru. "Władze" 

"Republiki Krymu" 

przyznały mu order 

"Za lojalność dla 

służby". 

154. 
Dmitry Anatolievich BELIK 

( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

17.10.1969 

Miejsce urodzenia: 

Kular, Ułus ust.-jański, 

Jakucka ASRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Członek Dumy 

Państwowej, wybrany 

z nielegalnie 

zaanektowanego 

miasta Sewastopol. 

Członek Komisji do 

Spraw 

Międzynarodowych 

Dumy. 

Jako członek 

administracji miasta 

Sewastopola w lutym 

i marcu 2014 r. 

popierał działania 

tzw. "ludowego 

burmistrza", Aleksieja 

Czalija. Publicznie 

przyznał się do 

swojego 

zaangażowania w 

9.11.2016 



wydarzenia z 2014 r., 

które doprowadziły 

do nielegalnego 

zaanektowania Krymu 

i Sewastopola; 

publicznie stanął w 

obronie tej aneksji, w 

tym na swojej stronie 

internetowej oraz w 

wywiadzie 

opublikowanym w 

dniu 21 lutego 2016 r. 

na stronie 

internetowej nation-

news.ru. 

Za jego 

zaangażowanie w 

aneksję przyznano mu 

rosyjski order 

państwowy drugiej 

klasy "Za zasługi dla 

ojczyzny". 

155. 
Andrei Dmitrievich 

KOZENKO ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

3.8.1981 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Były członek Dumy 

Państwowej, wybrany 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Były członek Komisji 

ds. Rynków 

Finansowych Dumy. 

W marcu 2014 r. 

Kozenko został 

mianowany 

wiceprzewodniczący

m Rady Państwa tzw. 

"Republiki Krymu". 

Publicznie przyznał 

się do swojego 

zaangażowania w 

wydarzenia z 2014 r., 

które doprowadziły 

do nielegalnego 

9.11.2016 



zaanektowania Krymu 

i Sewastopola; 

publicznie stanął w 

obronie tej aneksji, w 

tym w wywiadzie 

opublikowanym w 

dniu 12 marca 2016 r. 

stronie internetowej 

gazetacrimea.ru. Za 

swoje zaangażowanie 

w aneksję lokalne 

"władze" przyznały 

mu order "Za obronę 

'Republiki Krymu'". 

156. 

Svetlana Borisovna 

SAVCHENKO 

( ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

24.6.1965 

Miejsce urodzenia: 

Biełogorsk, Ukraińska 

SSR (obecnie Ukraina) 

Były członek Dumy 

Państwowej, wybrana 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Były członek Komisji 

ds. Kultury Dumy. 

Od 2012 r. jest 

członkiem Rady 

Najwyższej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu", a 

od marca 2014 r. 

popiera integrację 

nielegalnie 

zaanektowanych 

Krymu i Sewastopola 

z Federacją Rosyjską. 

We wrześniu 2014 r. 

została wybrana do 

Rady Państwa tzw. 

"Republiki Krymu". 

Wielokrotnie stawała 

w obronie 

nielegalnego 

zaanektowania Krymu 

i Sewastopola, czemu 

dawała wyraz w 

9.11.2016 



publicznych 

oświadczeniach, w 

tym w wywiadach 

opublikowanych w 

dniach 2 kwietnia 

2016 r. i 20 sierpnia 

2016 r. stronie 

internetowej c-

pravda.ru. W 2014 r. 

przyznano jej rosyjski 

order państwowy 

drugiej klasy "Za 

służbę ojczyźnie" -, a 

w 2015 r. "władze" 

"Republiki Krymu" 

przyznały jej order 

"Za lojalność dla 

służby". 

157. 
Pavel Valentinovich 

SHPEROV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

4.7.1971 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Były członek Dumy 

Państwowej, wybrany 

z nielegalnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu". 

Były członek Komisji 

ds. WNP, Integracji 

Eurazjatyckiej i 

Kontaktów z 

Rodakami Dumy. 

We wrześniu 2014 r. 

Szperow został 

wybrany do Rady 

Państwa tzw. 

"Republiki Krymu". 

Publicznie przyznał 

się - w tym w 

wywiadzie 

opublikowanym w 

dniu 3 września 2016 

r. na stronie 

internetowej ldpr-

rk.ru - do roli, jaką 

odegrał w 

9.11.2016 



wydarzeniach z 2014 

r., które doprowadziły 

do nielegalnego 

zaanektowania Krymu 

i Sewastopola, a 

zwłaszcza swojej roli 

w zorganizowaniu 

nielegalnego 

referendum w sprawie 

nielegalnego 

zaanektowania 

półwyspu. 

158. 

Andrey Vladimirovich 

CHEREZOV 

(TSCHERESOW) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

12.10.1967 

Miejsce urodzenia: 

Sałair, obwód 

kemerowski, Federacja 

Rosyjska 

Były wiceminister ds. 

energii Federacji 

Rosyjskiej. 

Współodpowiedzialny 

za decyzję o 

przekazaniu turbin 

gazowych, które 

uprzednio zostały 

dostarczone przez 

przedsiębiorstwo 

Siemens Gas Turbine 

Technologies OOO 

przedsiębiorstwu 

OAO VO 

Technopromexport, z 

myślą o ich 

zainstalowaniu na 

Krymie. Ta decyzja 

przyczynia się do 

utworzenia 

niezależnego źródła 

zasilania dla Krymu i 

Sewastopola, co ma 

pomóc w ich 

odseparowaniu od 

Ukrainy, i podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

4.8.2017 



159. 

Jewgienij Pietrowicz 

GRABCZAK (Evgeniy 

Petrovich GRABCHAK) 

(, ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

18.7.1981 

Miejsce urodzenia: 

Ust'-Łabinsk, obwód 

krasnodarski, 

Federacja Rosyjska 

Były szef 

departamentu w 

Ministerstwie Energii 

Federacji Rosyjskiej, 

odpowiedzialny w 

Ministerstwie Energii 

Federacji Rosyjskiej 

za rozwój projektów 

elektroenergetycznyc

h na Krymie. Te 

inwestycje 

przyczyniają się do 

utworzenia 

niezależnego źródła 

zasilania dla Krymu i 

Sewastopola, tym 

samym pomagając w 

ich oddzieleniu od 

Ukrainy i podważając 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Wiceminister ds. 

energii Federacji 

Rosyjskiej 

4.8.2017 

160. 

Sergey Anatolevich 

TOPOR-GILKA 

( ь - ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

17.2.1970 

Miejsce urodzenia: 

Mołdawska SRR 

(obecnie Republika 

Mołdawii) 

Narodowość: rosyjska 

Jako dyrektor 

generalny 

przedsiębiorstwa 

OAO "VO TPE" 

prowadził negocjacje 

z przedsiębiorstwem 

Siemens Gas Turbine 

Technologies OOO 

dotyczące zakupu i 

dostarczenia turbin 

gazowych na potrzeby 

elektrowni w Tamaniu 

(Kraj Krasnodarski, 

Federacja Rosyjska). 

Następnie, jako 

dyrektor generalny 

OOO "VO TPE" był 

4.8.2017 



odpowiedzialny za 

przekazanie tych 

turbin na Krym i 

realizację projektu 

dotyczącego budowy 

elektrociepłowni 

Bałakława i 

Tawriczeska, w 

których zainstalowano 

te turbiny. Działanie to 

przyczyniło się do 

utworzenia 

niezależnego źródła 

zasilania dla Krymu i 

Sewastopola, co ma 

pomóc w ich 

odseparowaniu od 

Ukrainy, i podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

161. 
Dmitry Vladimirovich 

OVSYANNIKOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.2.1977 

Miejsce urodzenia: 

Omsk, ZSSR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Były "gubernator 

Sewastopola" (do 

lipca 2019 r.). 

Wybrany na 

"gubernatora 

Sewastopola" w 

wyborach z dnia 10 

września 2017 r. 

zorganizowanych 

przez Federację 

Rosyjską w 

bezprawnie 

przyłączonym mieście 

Sewastopol. 

W dniu 28 lipca 2016 

r. prezydent Władimir 

Putin mianował go 

pełniącym obowiązki 

"gubernatora 

Sewastopola". W tym 

charakterze pracował 

21.11.2017 



on na rzecz dalszej 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego do 

Federacji Rosyjskiej i 

ponosi w związku z 

tym odpowiedzialność 

za aktywne 

wspieranie lub 

realizację działań lub 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażają. 

W 2017 r. wygłosił 

publiczne 

oświadczenia 

popierające 

bezprawne 

przyłączenie Krymu i 

Sewastopola, a w 

rocznicę nielegalnego 

"referendum 

krymskiego" 

upamiętnił weteranów 

z tzw. "jednostek 

samoobrony" 

ułatwiających 

rozmieszczanie sił 

rosyjskich na 

półwyspie krymskim 

w okresie 

poprzedzającym jego 

bezprawne 

przyłączenie przez 

Federację Rosyjską, a 

także wezwał do 

uczynienia 

Sewastopola 



południową stolicą 

Federacji Rosyjskiej. 

Były wiceminister 

przemysłu i handlu 

Federacji Rosyjskiej 

(do kwietnia 2020 r.). 

162. 

Inna Nikolayevna 

GUZEYEVA ( ) Inna 

Nikolayevna GUZEEVA ( ) 

Inna Mykolayivna 

HUZIEIEVA (I ї ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

20.5.1971 

Miejsce urodzenia: 

Krym, Ukraina 

Wiceprzewodnicząca 

Krymskiej Komisji 

Wyborczej. Na tym 

stanowisku 

uczestniczyła w 

zorganizowaniu 

rosyjskich wyborów 

prezydenckich w dniu 

18 marca 2018 r., 

regionalnych i 

lokalnych wyborów w 

dniu 8 września 2019 

r. oraz wyborów do 

Dumy Państwowej we 

wrześniu 2021 r. 

przeprowadzanych na 

terytorium nielegalnie 

zaanektowanych 

Krymu i Sewastopola, 

tym samym aktywnie 

popierając i realizując 

polityki, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

14.5.2018 

163. 

Natalya Ivanovna 

BEZRUCHENKO/Natalia 

Ivanovna BEZRUCHENKO 

(ь я ) 

Nataliya Ivanivna 

BEZRUCHENKO 

(iя Ii ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

22.8.1979 

Miejsce urodzenia: 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

Sekretarz Krymskiej 

Komisji Wyborczej. 

Na tym stanowisku 

uczestniczyła w 

zorganizowaniu 

rosyjskich wyborów 

prezydenckich w dniu 

18 marca 2018 r., 

regionalnych i 

lokalnych wyborów w 

14.5.2018 



dniu 8 września 2019 

r. oraz wyborów do 

Dumy Państwowej we 

wrześniu 2021 r. 

przeprowadzanych na 

terytorium nielegalnie 

zaanektowanych 

Krymu i Sewastopola, 

tym samym aktywnie 

popierając i realizując 

polityki, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

164. 

Aleksander Jurewicz 

Pietuchow (Aleksandr 

Yurevich PETUKHOV 

Aleksandr Yurievich 

PETUKHOV) ( ь ) 

Oleksandr Yuriyovych 

PIETUKHOV 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

17.7.1970 

Miejsce urodzenia: 

Riazań, Federacja 

Rosyjska 

Były przewodniczący 

Sewastopolskiej 

Komisji Wyborczej. 

W tym charakterze 

uczestniczył w 

organizacji rosyjskich 

wyborów 

prezydenckich w dniu 

18 marca 2018 r. na 

nielegalnie 

zaanektowanych 

Krymie i 

Sewastopolu, a tym 

samym aktywnie 

wspierał i realizował 

polityki, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Główny Inspektor 

Federalny regionu 

moskiewskiego. 

Od dnia 6 kwietnia 

2021 r. asystent 

pełnomocnego 

14.5.2018 



przedstawiciela 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej w 

Centralnym Okręgu 

Federalnym. 

165. 

Mirosław Aleksandrowicz 

Pogoriełow (Miroslav 

Aleksandrovich 

POGORELOV) 

(  

) 

Myroslav Oleksandrovych 

POHORIELOV 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.6.1968 

Miejsce urodzenia: 

Noworosyjsk, 

Federacja Rosyjska 

Były zastępca 

przewodniczącego 

Komisji Wyborczej w 

Sewastopolu (do maja 

2019 r.) W tym 

charakterze 

uczestniczył w 

organizacji rosyjskich 

wyborów 

prezydenckich w dniu 

18 marca 2018 r. na 

nielegalnie 

przyłączonym Krymie 

i w Sewastopolu, a 

tym samym aktywnie 

wspierał i realizował 

polityki, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

14.5.2018 

166. 

Anastasiya Nikolayevna 

KAPRANOVA (я ) 

Anastasiya Mykolayivna 

KAPRANOVA (ѣ і ' ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 1964 

(przypuszczalnie: 21 

kwietnia) 

Była sekretarz 

Komisji Wyborczej w 

Sewastopolu (do maja 

2019 r.) W tym 

charakterze 

uczestniczyła w 

organizacji wyborów 

prezydenckich w 

Rosji z dnia 18 marca 

2018 r. na terytorium 

nielegalnie 

zaanektowanych 

Krymu i Sewastopola, 

a tym samym 

aktywnie wspierała i 

wdrażała strategie 

14.5.2018 



polityczne, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

167. 

Olga Valerievna 

POZDNYAKOVA/Olga 

Valeryevna 

POZDNYAKOVA 

(ь ь ) 

Olga Valeriyivna 

POZDNYAKOVA 

(ь iї ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

30.3.1982 

Miejsce urodzenia: 

Szachty, obwód 

rostowski, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Była 

"przewodnicząca" 

"Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Pełniąc to 

stanowisko, 

uczestniczyła w 

zorganizowaniu tzw. 

"wyborów" w dniu 11 

listopada 2018 r. w 

tzw. "Donieckiej 

Republice Ludowej", 

tym samym aktywnie 

popierając i realizując 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Była szefowa 

Dyrekcji ds. Polityki 

Krajowej w ramach 

administracji tzw. 

"przywódcy 

Donieckiej Republiki 

Ludowej". 

10.12.2018 

168. 

Elena Valerievna 

KRAVCHENKO/Elena 

Valeryevna 

KRAVCHENKO 

( ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

22.2.1983 

Miejsce urodzenia: 

Swierdłowsk 

(Jekaterynburg), ZSRR 

"Przewodnicząca" 

"Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Ługańskiej Republiki 

Ludowej". Pełniąc to 

stanowisko, 

10.12.2018 



Olena Valeriyivna 

KRAVCHENKO 

( ) 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

uczestniczyła w 

zorganizowaniu tzw. 

"wyborów" 11 

listopada 2018 r. w 

tzw. "Ługańskiej 

Republice Ludowej". 

Tym samym aktywnie 

wspierała działania i 

realizowała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

169. 

Leonid Ivanovich 

PASECHNIK ( ) Leonid 

Ivanovych PASICHNYK (і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.3.1970 

Miejsce urodzenia: 

Woroszyłowgrad, 

Ługańsk, obwód 

wooszyłowgradzki, 

Ukraińska SRR 

(obecnie Ukraina) 

"Wybrany 

przywódca" tzw. 

"Ługańskiej Republiki 

Ludowej". W związku 

z tym, że przyjął i 

pełnił to stanowisko, 

aktywnie wspierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

10.12.2018 

170. 

Vladimir Anatolievich 

BIDYOVKA/Vladimir 

Anatolievich BIDEVKA 

( ь ) 

Volodymyr Anatoliyovych 

BIDIOVKA 

( I) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.3.1981 

Miejsce urodzenia: 

Makiejewka, obwód 

doniecki, Ukraina 

"Przewodniczący" 

tzw. "Rady Ludowej" 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". W związku 

z tym, że przyjął i 

pełnił to stanowisko, 

aktywnie wspierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

10.12.2018 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

171. 
Denis Nikolaevich 

MIROSHNICHENKO ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

8.12.1987 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

"Przewodniczący" 

tzw. "Rady Ludowej" 

"Ługańskiej Republiki 

Ludowej". W związku 

z tym, że przyjął i 

pełnił to stanowisko, 

aktywnie wspierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

10.12.2018 

172. 

Aleksey Alekseevich 

NAYDENKO ( ) Oleksii 

Oleksiyovych NAYDENKO 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.6.1980 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

"Wiceprzewodniczący

" "Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Pełniąc to 

stanowisko, 

uczestniczył w 

zorganizowaniu tzw. 

"wybo- rów"11 

listopada 2018 r. w 

tzw. "Donieckiej 

Republice Ludowej". 

Tym samym aktywnie 

wspierał i realizował 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

10.12.2018 



destabilizujące 

Ukrainę. 

173. 

Władimir Jurewicz Wysocki 

(Vladimir Yurievich 

VYSOTSKIY) 

( ь ) 

Volodymyr Yuriyovych 

VYSOTSKYI 

( і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

7.4.1985 

Miejsce urodzenia: 

wieś Lekarstwiennoje, 

Autonomiczna 

"Republika Krymu", 

Ukraina 

Były "sekretarz" 

"Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Pełniąc to 

stanowisko, 

uczestniczył w 

zorganizowaniu tzw. 

"wyborów"11 lis 

topada 2018 r. w tzw. 

"Donieckiej 

Republice Ludowej". 

Tym samym aktywnie 

wspierał i realizował 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Pełniący obowiązki 

szefa "Centralnej 

Komisji Wyborczej" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

10.12.2018 

174. 

Maksym Aleksandrowicz 

Świdczenko (Maksim 

Aleksandrovich 

SVIDCHENKO) 

( ) 

Maksym Oleksandrovych 

SVIDCHENKO 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

6.4.1978 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

"Wiceprzewodniczący

"" "Centralnej Komisji 

Wyborczej" tzw. 

"Ługańskiej Republiki 

Ludowej". Pełniąc to 

stanowisko, 

uczestniczył w 

zorganizowaniu tzw. 

"wybo- rów"11 

listopada 2018 r. w 

tzw. "Ługańskiej 

Republice Ludowej". 

Tym samym aktywnie 

wspierał i realizował 

10.12.2018 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

175. 

Jekaterina Wasiljewna 

Tereszenko (Ekaterina 

Vasilyevna 

TERESHCHENKO 

Ekaterina Vasilievna 

TERESHCHENKO) ( ь ) 

Kateryna Vasylivna 

TERESHCHENKO ( i ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

31.5.1986 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

"Sekretarz""Centralne

j Komisji Wyborczej" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Pełniąc to stanowisko, 

uczestniczyła w 

zorganizowaniu tzw. 

"wyborów""11 listo 

pada 2018 r. w tzw. 

"Ługańskiej 

Republice Ludowej". 

Tym samym aktywnie 

wspierała i 

realizowała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

10.12.2018 

176. 
Sergey Nikolayevich 

STANKEVICH ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.1.1963 

Miejsce urodzenia: 

Kaliningrad, Federacja 

Rosyjska 

Szef Dyrekcji ds. 

Granic w Federalnej 

Służbie 

Bezpieczeństwa 

(FSB) Federacji 

Rosyjskiej, 

odpowiedzialnej za 

"Republikę Krymu i 

miasto Sewastopol", 

wiceadmirał. Pełniąc 

tę funkcję, był 

odpowiedzialny za 

działania floty straży 

15.3.2019 



przybrzeżnej 

Federacji Rosyjskiej 

przeciw Ukrainie 25 

listopada 2018 r., 

które uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyj- ności 

statków marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnego 

zaanektowania 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

177. 
Andrey Borisovich SHEIN ( 

) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.6.1971 

Miejsce urodzenia: 

obwód iwanowski, 

Federacja Rosyjska 

Zastępca szefa 

Dyrekcji ds. Granic - 

szef Wydziału Straży 

Granicznej w 

Federalnej Służbie 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej, 

odpowiedzialnego za 

"Republikę Krymu i 

miasto Sewastopol". 

Pełniąc tę funkcję, 

brał udział w 

działaniach przeciw 

15.3.2019 



ukraińskim statkom i 

ich załogom w czasie 

działań Federacji 

Rosyjskiej 

skierowanych przeciw 

Ukrainie 25 listopada 

2018 r., które 

uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnego 

zaanektowania 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

178. 

Aleksiej Michajłowicz 

Sałajew (Aleksey 

Mikhailovich SALYAEV 

Aleksey Mikhailovich 

SALYAYEV) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

22.8.1978 lub 

4.12.1975 

Oficer dowodzący 

łodzią patrolującą 

granicę "Don" (numer 

na burcie 353) Straży 

Granicznej Federalnej 

Służby 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Dowodził statkiem, 

który brał aktywny 

15.3.2019 



udział w działaniach 

Federacji Rosyjskiej 

przeciw ukraińskim 

statkom i ich załogom 

25 listopada 2018 r., i 

przeprowadził 

staranowanie 

holownika "Yany 

Kapu" marynarki 

ukraińskiej. Działania 

te uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnej aneksji 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

179. 

Andriej Olegowicz Szypicyn 

(Andrei Olegovich 

SHIPITSIN) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

25.12.1969 

Miejsce urodzenia: 

Astrachań, Federacja 

Rosyjska 

Oficer dowodzący 

łodzią patrolującą 

granice "Izumrud" 

Straży Granicznej 

Federalnej Służby 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej. 

Dowodził statkiem, 

15.3.2019 



który brał aktywny 

udział w działaniach 

Federacji Rosyjskiej 

przeciw ukraińskim 

statkom i ich załogom 

25 listopada 2018 r., 

które uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnej aneksji 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

180. 

Aleksiej Wladimirowicz 

Szatochin (Aleksey 

Vladimirovich 

SHATOKHIN) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

26.1.1971 

Szef kerczeńskiego 

posterunku 

kontrolnego 

Federalnej Służby 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej 

na "Republikę Krymu 

i miasto Sewastopol". 

Brał udział w 

działaniach przeciw 

ukraińskim statkom i 

ich załogom w czasie 

15.3.2019 



działań Federacji 

Rosyjskiej 

skierowanych 

przeciwko statkom 

ukraińskim i ich 

załogom 25 listopada 

2018 r., które 

uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnej aneksji 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

181. 
Ruslan Alexandrovich 

ROMASHKIN ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.6.1976 

Miejsce urodzenia: 

Ruzajewka, Mordowia 

(Federacja Rosyjska) 

Szef posterunku 

kontrolnego 

Federalnej Służby 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej 

na "Republikę Krymu 

i miasto Sewastopol". 

W tym charakterze 

był odpowiedzialny 

za koordynowanie 

działań sił Federacji 

15.3.2019 



Rosyjskiej 

skierowanych 

przeciwko statkom 

ukraińskim i ich 

załogom 25 listopada 

2018 r., które 

uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnego 

zaanektowania 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

182. 

Siergiej Aleksiejewicz 

Szczerbakow (Sergey 

Alekseevich 

SHCHERBAKOV) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

2.11.1986 

Dowodził okrętem, do 

zwalczania okrętów 

podwodnych 

"Suzdalets" Floty 

Czarnomorskiej, który 

brał udział w 

działaniach Federacji 

Rosyjskiej przeciw 

ukraińskim statkom i 

ich załogom 25 

listopada 2018 r. i brał 

15.3.2019 



aktywny udział w 

blokadzie holownika 

"Yany Kapu" oraz 

zajęciu uzbrojonej 

kanonierki "Nikopol". 

Działania te 

uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

zakłócając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zakłócając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla ugruntowania 

nielegalnej aneksji 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

183. 

Aleksandr Vladimirovich 

DVORNIKOV 

(  

) 

Płeć: mężczyzna Data 

urodzenia: 22.8.1961 

Miejsce urodzenia: 

Ussuryjsk, Kraj 

Nadmorski, Federacja 

Rosyjska 

Dowódca 

Południowego Okręgu 

Wojskowego Sił 

Zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej, generał, 

odpowiedzialny za 

siły wojskowe w 

regionie, w tym na 

nielegalnie 

przyłączonym Krymie 

i w Sewastopolu. W 

tym charakterze był 

15.3.2019 



odpowiedzialny za 

działania Floty 

Czarnomorskiej i 

innych sił 

wojskowych Federacji 

Rosyjskiej przeciw 

Ukrainie w dniu 25 

listopada 2018 r., 

które uniemożliwiły 

statkom ukraińskim 

dostęp do 

ukraińskiego 

wybrzeża Morza 

Azowskiego, 

podważając w ten 

sposób terytorialną 

integralność i 

suwerenność Ukrainy 

oraz podważając 

bezpieczeństwo 

Ukrainy poprzez 

utrudnianie 

przemieszczania się i 

operacyjności statków 

marynarki 

ukraińskiej. 

Działania te były 

również wsparciem 

dla umacniania 

nielegalnej aneksji 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

184. 

Sergei Andreevich 

DANILENKO 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

14.3.1960 

Miejsce urodzenia: 

Krasnodar, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Były szef 

Sewastopolskiej 

Komisji Wyborczej. 

Pełniąc tę funkcję, w 

dniu 8 września 2019 

r. uczestniczył w 

zorganizowaniu 

wyborów lokalnych w 

nielegalnie 

przyłączonym mieście 

28.1.2020 



Sewastopol, a tym 

samym aktywnie 

popierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

185. 

Lidia Aleksandrovna 

BASOVA (я ) Lidiya 

Oleksandrivna BASOVA 

(iiя i ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 1972 

Były zastępca 

przewodniczącego 

Sewastopolskiej 

Komisji Wyborczej. 

Pełniąc tę funkcję, w 

dniu 8 września 2019 

r. uczestniczyła w 

zorganizowaniu 

wyborów lokalnych w 

nielegalnie 

przyłączonym mieście 

Sewastopol, a tym 

samym aktywnie 

popierała działania i 

wdrażała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

28.1.2020 

186. 

Jekaterina Edwardowna 

Pyrkowa (Ekaterina 

Eduardovna PYRKOVA) (- 

.'і ) 

Kateryna Eduardivna 

PYRKOVA ( і ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

22.8.1967 

Miejsce urodzenia: 

Sewastopol, ZSRR 

(obecnie Ukraina) 

Sekretarz 

Sewastopolskiej 

Komisji Wyborczej. 

Pełniąc tę funkcję, 8 

września 2019 r. 

uczestniczyła w 

zorganizowaniu 

wyborów lokalnych w 

nielegalnie 

przyłączonym mieście 

Sewastopol, a tym 

samym aktywnie 

28.1.2020 



wspierała działania i 

wdrażała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

187. 

Jekaterina Borysowna 

Altabajewa (Ekaterina 

Borisovna ALTABaEvA) ( ) 

Kateryna Borysivna 

ALTABAEVA ( і ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

27.5.1956 

Miejsce urodzenia: 

Uglicz, ZSRR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Członek Rady 

Federacji Rosyjskiej z 

ramienia nielegalnie 

przyłączonego miasta 

Sewastopol. 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działała na 

rzecz dalszej integracji 

nielegalnie 

przyłączonego miasta 

Sewastopol z 

Federacją Rosyjską, a 

tym samym aktywnie 

wspierała działania i 

wdrażała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

28.1.2020 

188. 

Jurij Michajłowicz Gocaniuk 

(Yuriy Mikhailovich 

GOTSANYUK / Yuriy 

Mikhailovich 

GOTSANIUK) ( ) 

lurii Mykhailovych 

HOTSANIUK (і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

18.7.1966 

Miejsce urodzenia: 

Nowaja Dieriewnia / 

Nowie Sieło, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Premier tzw. 

"Republiki Krymu". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działał na 

rzecz dalszej integracji 

tzw. "Republiki 

Krymu" z Federacją 

Rosyjską, a tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

28.1.2020 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

189. 

Władimir Władimirowicz 

Niemcew (Vladimir 

Vladimirovich NEMTSEV) ( 

) Lidiya Oleksandrivna 

BASOVA (і і я і ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.11.1971 

Miejsce urodzenia: 

Sewastopol, ZSRR 

(obecnie Ukraina) 

Przewodniczący tzw. 

"Zgromadzenia 

Ustawodawczego" 

nielegalnie 

przyłączonego miasta 

Sewastopol. 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działał na 

rzecz dalszej integracji 

nielegalnie 

przyłączonego miasta 

Sewastopol z 

Federacją Rosyjską, a 

tym samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

28.1.2020 

190. 

Mikhail Vladimirovich 

RAZVOZHAEV ( ) 

Mykhailo Volodymyrovich 

RAZVOZHAEV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

30.12.1980 

Miejsce urodzenia: 

Krasnojarsk, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Tzw. "gubernator" 

nielegalnie 

przyłączonego miasta 

Sewastopol. 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działał na 

rzecz dalszej integracji 

nielegalnie 

przyłączonego miasta 

Sewastopol z 

Federacją Rosyjską, a 

tym samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

28.1.2020 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

191. 
Alexander Nikolaevich 

GANOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

24.10.1974 

Miejsce urodzenia: 

Woroneż (Federacja 

Rosyjska) 

Dyrektor generalny 

JSC TC Grand Service 

Express, 

przedsiębiorstwa, 

które świadczy usługi 

kolejowe na trasie 

łączącej Rosję i 

bezprawnie 

przyłączony Półwysep 

Krymski. Wspiera on 

zatem umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

1.10.2020 

192. 

Leonid Kronidovich 

RYZHENKIN 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.11.1967 

Miejsce urodzenia: 

nieznane 

Numer paszportu: 

722706177 (w 2015 r.) 

Były zastępca 

dyrektora generalnego 

ds. projektów 

infrastrukturalnych w 

przedsiębiorstwie 

Strojgazmontaż 

(SGM), który od 2015 

r. nadzorował budowę 

mostu nad Cieśniną 

Kerczeńską (w tym 

jego części kolejowej) 

łączącego Rosję i 

bezprawnie 

przyłączony Półwysep 

Krymski. Wspiera on 

zatem umacnianie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

1.10.2020 



Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

193. 

Mikhail Nikolaevich 

BELOUSOV (Michaił 

Nikołajewicz 

BIEŁOUSOW) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

26.11.1964 

Miejsce urodzenia: 

Rosja 

Obywatelstwo: 

ukraińskie, rosyjskie 

(Unia nie uznaje 

paszportów wydanych 

przez Federację 

Rosyjską na Krymie) 

Adres: ul. Bałakławska 

117 m. 48, 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

Sędzia Sądu 

Rejonowego dla 

Dzielnicy Kijowskiej 

w Symferopolu. 

Wydał wiele 

stronniczych decyzji 

w sprawach 

politycznie 

umotywowanych 

przeciw 

przeciwnikom 

bezprawnego 

przyłączenia Krymu i 

Sewastopola. Tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

11.10.2021 

194. 

Andrey Nikolaevich 

DOLGOPOLOV (Andriej 

Nikołajewicz 

DOŁGOPOŁOW) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

15.2.1959 

Miejsce urodzenia: 

Kirgistan 

Obywatelstwo: 

ukraińskie, rosyjskie 

(Unia nie uznaje 

paszportów wydanych 

przez Federację 

Rosyjską na Krymie) 

Przewodniczący Sądu 

Rejonowego dla 

Dzielnicy Kijowskiej 

w Symferopolu. 

Wydał wiele 

stronniczych decyzji 

w sprawach 

politycznie 

umotywowanych 

przeciw 

przeciwnikom 

bezprawnego 

11.10.2021 



Adres: al. Pieremohy 

82 m. 343, 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

przyłączenia Krymu i 

Sewastopola. Tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

195. 

Yevgeniy Sergeevich 

KOLPIKOV (Jewgienij 

Siergiejewicz KOŁPIKOW) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

6.5.1974 

Miejsce urodzenia: 

Bieriezowka, okręg 

daniłowski, obwód 

wołgogradzki, Rosja 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Prokurator 

Prokuratury 

Wojskowej 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

Federacji Rosyjskiej 

w Rostowie nad 

Donem. 

Ścigał proukraińskich 

działaczy 

opresjonowanych za 

to, że przeciwstawili 

się przyłączeniu 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

Skierował oskarżenie 

do sądu w Federacji 

Rosyjskiej przeciwko 

obywatelom Ukrainy, 

którzy zostali 

przymusowo 

przewiezieni z 

okupowanego 

Półwyspu 

Krymskiego. Tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

11.10.2021 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

  

Adres: Prokuratura 

Wojskowa 

Południowego Okręgu 

Wojskowego Federacji 

Rosyjskiej. ul. 

Puszkina 72 A, 

Rostów, obwód 

rostowski, Rosja, 

344022 

Tel. (+ 7) 8863263-04-

67, (+ 7) 8863282-79-

68 

  

196. 

Magomed Farmanovich 

MAGOMEDOV (Mahomet 

Farmanowicz Mahomedow) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

5.2.1981 

Urzędnik śledczy do 

spraw specjalnych w 

pierwszym wydziale 

dochodzeniowo-

śledczym, Dyrekcja 

ds. Dochodzeń w 

Sprawach Wielkiej 

Wagi w Głównym 

Wydziale 

Dochodzeniowo-

śledczym Rosyjskiej 

Komisji Śledczej ds. 

Republiki Krymu i 

miasta Sewastopol. 

Był zamieszany w 

umotywowane 

politycznie 

postępowania 

przygotowawcze 

przeciwko 

przywódcom 

medżlisu Tatarów 

krymskich ściganych 

za czynny sprzeciw 

wobec bezprawnego 

przyłączenia 

Półwyspu 

Krymskiego. Tym 

11.10.2021 



samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

197. 

Leonid Vladimirovich 

MIKHAILIUK (Leonid 

Wladimirowicz Michajluk) 

( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

1.1.1970 lub 8.7.1963 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Adres (służbowy): 

295034, Symferopol, 

Bulwar I. Franki 13, 

Krym, Ukraina 

Szef Federalnej 

Służby 

Bezpieczeństwa 

(FSB) na Krymie i w 

Sewastopolu oraz szef 

regionalnego 

Komitetu 

Antyterrorystycznego. 

Kierował siłami FSB, 

które 

zintensyfikowały 

kampanię opresji 

skierowanych 

przeciwko 

przeciwnikom 

bezprawnej okupacji 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

Niektórzy z 

proukraińskich 

działaczy 

zatrzymanych przez 

jednostki FSB pod 

jego dowództwem 

zostali przymusowo 

przewiezieni do 

Krasnodaru i Rostowa 

nad Donem w Rosji. 

Tym samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

11.10.2021 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

198. 

Viktor Anatolyevich 

MOZHELIANSKIY 

(Wiktor Anatolijewicz 

Możelański) ( ь я ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

10.5.1964 

Miejsce urodzenia: 

Charków, Ukraina 

Obywatelstwo: 

ukraińskie, rosyjskie 

(Unia nie uznaje 

paszportów wydanych 

przez Federację 

Rosyjską na Krymie) 

Adres: ul. Marszałka 

Żukowa 35 m. 53, 

Symferopol, Krym, 

Ukraina lub ul. 

Anharska 8, 

Symferopol, Krym, 

Ukraina 

Wiceprzewodniczący 

Centralnego Sądu 

Rejonowego w 

Symferopolu i były 

sędzia Sądu 

Rejonowego dla 

Dzielnicy Kijowskiej 

w Symferopolu. 

Wydał wiele 

stronniczych decyzji 

w sprawach 

politycznie 

umotywowanych 

przeciw 

przeciwnikom 

bezprawnego 

przyłączenia Krymu i 

Sewastopola. Tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

11.10.2021 

199. 

Galina Vladimirovna 

REDKO (Galina 

Władimirowna Redko) 

( ь ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

22.3.1974 

Miejsce urodzenia: 

Romany, obwód 

połtawski, Ukraina 

Obywatelstwo: 

ukraińskie, rosyjskie 

(Unia nie uznaje 

paszportów wydanych 

przez Federację 

Rosyjską na Krymie) 

Sędzia Sądu 

Najwyższego 

Republiki Krymu. 

Wydała wiele 

stronniczych decyzji 

w sprawach 

politycznie 

umotywowanych 

przeciw 

przeciwnikom 

bezprawnego 

przyłączenia Krymu i 

11.10.2021 



Sewastopola. Tym 

samym aktywnie 

wspierała działania i 

wdrażała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

200. 

Vladimir Nikolaevich 

TERENTEV (Władimir 

Nikołajewicz Terentiew) 

( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

11.11.1977 

Miejsce urodzenia: 

Woroneż, Rosja 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Numer paszportu, 

numer krajowego 

dowodu tożsamości, 

inne numery 

dokumentów 

tożsamości: 03 01 

118013 

Szef Głównego 

Wydziału 

Dochodzeniowo-

śledczego Rosyjskiej 

Komisji Śledczej ds. 

Republiki Krymu i 

miasta Sewastopol. 

Nadzoruje działania 

Komisji w sprawach 

umotywowanych 

politycznie przeciwko 

aktywistom 

proukraińskim 

opresjonowanym za 

działania mające na 

celu sprzeciwienie się 

bezprawnego 

przyłączenia i 

przywrócenie 

integralności 

terytorialnej Ukrainy. 

Przewodził pracy 

śledczych, a tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

realizował polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

11.10.2021 



201. 

Dmitrij (Dimitriy, Dmitri, 

Dmitry) Valerievich UTKIN 

( ь  

) 

Stanowisko(a): 

Założyciel i dowódca 

Grupy Wagnera; 

dyrektor generalny 

Concord Management 

and Consulting 

Stopień: podpułkownik 

(wojsko rosyjskie) 

Sygnał wywoławczy: 

Vagner/Wagner 

Data urodzenia: 

1.6.1970 lub 11.6.1970 

Numer identyfikacyjny 

w Grupie Wagnera: 

M-0209 

Miejsce urodzenia: 

Asbiest, obwód 

swierdłowski, 

Rosyjska FSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Adres: Psków, 

Federacja Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

Dimitrij Utkin, były 

oficer rosyjskiego 

wywiadu wojskowego 

(GRU), jest 

założycielem Grupy 

Wagnera i odpowiada 

za koordynację i 

planowanie operacji 

rozmieszczania 

najemników Grupy 

Wagnera na Ukrainie. 

Jako dowódca Grupy 

Wagnera był 

osobiście obecny na 

polu walki na 

Ukrainie, koordynując 

i planując działania 

członków Grupy 

Wagnera. 

Jako dowódca jest on 

zatem odpowiedzialny 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

i aktywnie je 

realizował. 

13.12.2021 

202. 

Denis Yurievich 

KHARITONOV 

( ь ) 

Stanowisko(a): 

Zastępca szefa 

regionalnego oddziału 

unii donbaskich 

ochotników w 

Astrachaniu; członek 

Dumy obwodu 

astrachańskiego; 

najemnik Grupy 

Wagnera 

Data urodzenia: 

16.3.1980 

Denis Charitonow jest 

zastępcą szefa 

regionalnego oddziału 

unii donbaskich 

ochotników w 

Astrachaniu, 

członkiem Dumy 

obwodu 

astrachańskiego i 

najemnikiem Grupy 

Wagnera. 

Walczył w Donbasie 

w separatystycznym 

batalionie "Step", 

13.12.2021 



Miejsce urodzenia: 

obwód astrachański, 

Rosyjska FSRR 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Nr paszportu: 76 

2759110 

wydany przez MVD 

30001 (ministerstwo 

spraw wewnętrznych) 

termin ważności: 

10.3.2030 

Adres: miejscowość 

Ilinka, obwód 

astrachański, Federacja 

Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

gdzie dowodził 

plutonem 

przenośnych 

przeciwlotniczych 

zestawów 

rakietowych. 

Przyznał, że podczas 

pobytu w Donbasie 

osobiście zestrzelił 

ukraiński śmigłowiec 

i dwa samoloty Su-25. 

Otrzymał order 

Federacji Rosyjskiej 

"Za zasługi dla 

ojczyzny". Otrzymał 

również nagrody 

wewnętrzne Grupy 

Wagnera, a także 

nagrody od szefa unii 

donbaskich 

ochotników i byłego 

premiera tzw. 

Donieckiej Republiki 

Ludowej (DPR) 

Aleksandra Borodaja. 

Tym samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

203. 
Sergey Vladimirovich 

SHCHERBAKOV ( ) 

Stanowisko(a): 

Współpracownik 

rosyjskiego GRU i 

najemnik Grupy 

Wagnera 

Data urodzenia: 

21.7.1981 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Siergiej Szczerbakow 

jest 

współpracownikiem 

rosyjskiego GRU i 

najemnikiem Grupy 

Wagnera. 

Walczył w Donbasie 

po stronie 

prorosyjskich sił 

13.12.2021 



Adres: ewentualnie: 

Astrachań, rejon 

kirowski, 

Raskolnikowa 11 m. 5, 

Federacja Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

separatystycznych 

jako członek 

wojskowej jednostki 

przenośnych 

przeciwlotniczych 

zestawów 

rakietowych w 

ramach 

prorosyjskiego 

separatystycznego 

batalionu "Step", 

który zestrzelił w 

Donbasie ukraiński 

śmigłowiec i dwa 

samoloty Su-25. Tym 

samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

204. 
Aleksei Yurievich 

CHERNIAK ( ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

27.8. 1973 

Miejsce urodzenia: 

Ałmaty, Kazachska 

SRR (obecnie 

Kazachstan) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Członek Dumy 

Państwowej Federacji 

Rosyjskiej od 19 

września 2021 r. 

Wybrany z 

bezprawnie 

zaanektowanej 

"Autonomicznej 

Republiki Krymu" w 

tzw. "okręgu 

wyborczym 

Symferopol". 

Członek rządzącej 

partii Jedna Rosja. 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działał na 

rzecz dalszej 

integracji tzw. 

"Republiki Krymu" z 

21.2.2022 



Federacją Rosyjską, a 

tym samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

205. 
Leonid Ivanovich 

BABASHOV ( ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

31.1.1966 

Miejsce urodzenia: 

Petrowka, obwód 

krymski, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Członek Dumy 

Państwowej Federacji 

Rosyjskiej od 19 

września 2021 r. 

Wybrany z 

bezprawnie 

zaanektowanej 

"Autonomicznej 

Republiki Krymu" w 

tzw. "okręgu 

wyborczym 

Eupatoria". 

Członek rządzącej 

partii Jedna Rosja. 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działał na 

rzecz dalszej 

integracji tzw. 

"Republiki Krymu" z 

Federacją Rosyjską, a 

tym samym aktywnie 

wspierał działania i 

wdrażał polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

21.2.2022 

206. 
Tatiana Georgievna 

LOBACH (ь я ) 

Płeć: kobieta 

Data 

urodzenia:8.1.1974 

Członkini Dumy 

Państwowej Federacji 

Rosyjskiej od 19 

września 2021 r. 

21.2.2022 



Miejsce urodzenia: 

Chmielnicki, 

Ukraińska SRR 

(obecnie Ukraina) 

Wybrana z 

bezprawnie 

zaanektowanego 

Miasta Sewastopol w 

tzw. "okręgu 

wyborczym 

Sewastopol". 

Członkini rządzącej 

partii Jedna Rosja. 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, działała na 

rzecz dalszej 

integracji bezprawnie 

zaanektowanego 

miasta Sewastopol z 

Federacją Rosyjską, a 

tym samym aktywnie 

wspierała działania i 

wdrażała polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

207. 
Nina Sergeevna 

FAUSTOVA ( ) 

Płeć: kobieta 

Data urodzenia: 

11.7.1983 

Miejsce urodzenia: 

Kyzył, Republika 

Tuwy, Rosyjska FSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska 

Przewodnicząca 

Sewastopolskiej 

Komisji Wyborczej, 

wzięła udział w 

zorganizowaniu tzw. 

wyborów na 

bezprawnie 

zaanektowanym 

Krymie i w mieście 

Sewastopol we 

wrześniu 2021 r. 

W związku z tym, że 

przyjęła i pełniła to 

stanowisko, aktywnie 

wspierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

21.2.2022 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

aby jeszcze bardziej 

zdestabilizować 

sytuację na Ukrainie. 

208. 

Aleksandr Evgenevich 

CHMYHALOV 

( ь 1) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

13.6.1990 

Wiceprzewodniczący 

Sewastopolskiej 

Komisji Wyborczej, 

wziął udział w 

zorganizowaniu tzw. 

wyborów w 

bezprawnie 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

Republice Krymu i w 

Mieście Sewastopol 

we wrześniu 2021 r. 

Członek rządzącej 

partii Jedna Rosja. 

W związku z tym, że 

przyjął i pełnił to 

stanowisko, aktywnie 

wspierał i realizował 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

aby jeszcze bardziej 

zdestabilizować 

sytuację na Ukrainie. 

21.2.2022 

211. 

Serhiy Vitaliyovich 

KURCHENKO (ukraiński; ii 

; rosyjski: ь ) 

Płeć: mężczyzna 

Data urodzenia: 

21.9.1985 

Miejsce urodzenia: 

Charków, Ukraina 

Obywatelstwo: 

ukraińskie 

Serhij Kurczenko jest 

ukraińskim 

biznesmenem. Przy 

wsparciu 

separatystów 

prorosyjskich przejął 

kontrolę nad 

szeregiem dużych hut 

oraz fabryk 

chemicznych i 

 



zakładów 

energetycznych na 

obszarach Donbasu 

pozostających pod 

kontrolą 

separatystów. Jego 

spółka »Gaz-

Alliance« 

zmonopolizowała 

wydobycie węgla w 

Donbasie po tym, jak 

jego konkurenci 

zostali wypchnięci z 

rynku, podobno z 

pomocą Rosji. 

Zorganizował 

nielegalny system 

eksportu węgla z 

Donbasu do Rosji i 

Europy oraz 

skorzystał z niego 

pomimo sankcji UE. 

Węgiel wydobywany 

w kopalniach 

Kurczenki był 

ponownie 

rejestrowany i 

nielegalnie wywożony 

poprzez rosyjskie 

porty. 

Kurczenko pomógł 

dużym 

przedsiębiorstwom 

rosyjskim i 

przedsiębiorstwom 

państwowym obejść 

środki ograniczające 

UE, działając jako ich 

podwykonawca na 

terytoriach 

podlegających Rosji. 

Był pośrednikiem w 

rosyjskim eksporcie 



gazu, paliwa i energii 

elektrycznej do części 

Donbasu 

pozostających pod 

kontrolą 

separatystów, co 

wzmocniło ich 

niezależność 

energetyczną i 

osłabiło ich integrację 

gospodarczą z 

Ukrainą. Ponadto 

dostarczał paliwo na 

nielegalnie 

okupowany Półwysep 

Krymski. W ten 

sposób wzmocnił 

niezależność 

energetyczną tego 

terytorium. Jest 

również właścicielem 

największego składu 

ropy naftowej na 

Półwyspie Krymskim. 

W ten sposób 

uzyskiwał korzyści od 

rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy, 

przeprowadzał 

transakcje z grupami 

separatystycznymi w 

ukraińskim regionie 

Donbasu oraz 

aktywnie wspierał 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

212. 
Sergei SHOIGU 

( ) 

Data urodzenia: 

21.5.1955 

Miejsce urodzenia: 

Czadan, Republika 

Tuwy, Federacja 

Rosyjska 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Funkcja: minister 

obrony Federacji 

Rosyjskiej 

Płeć: mężczyzna 

Minister obrony 

Federacji Rosyjskiej. 

Publicznie 

wypowiadał się na 

temat Krymu jako 

terytorium, które jest i 

pozostanie rosyjskie. 

Pod jego 

dowództwem i 

rozkazami oddziały 

rosyjskie 

przeprowadziły 

ćwiczenia wojskowe 

na nielegalnie 

zaanektowanym 

Krymie i zostały 

rozmieszczone na 

granicy. Ponosi 

ostateczną 

odpowiedzialność za 

wszelkie działania 

wojskowe przeciwko 

Ukrainie. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 

lub bezpieczeństwo 

na Ukrainie, oraz im 

zagrażają. 

23.2.2022 

213. 
Anton VAINO 

( ) 

Data urodzenia: 

17.2.1972 Miejsce 

urodzenia: Tallin, 

Szef kancelarii 

Prezydenta. Odgrywa 

aktywną rolę w 

procesie decyzyjnym 

23.2.2022 



Estonia Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Funkcja: szef 

kancelarii Prezydenta 

Płeć: mężczyzna 

na Kremlu, biorąc 

udział w rosyjskiej 

"Radzie 

Bezpieczeństwa" i 

wpływając na 

opracowywanie 

decyzji prezydenta w 

zakresie obrony i 

bezpieczeństwa 

narodowego Rosji. 

Bierze również udział 

w posiedzeniach 

poświęconych 

rozwojowi społeczno-

gospodarczemu 

Krymu i Sewastopola. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 

lub bezpieczeństwo 

na Ukrainie, oraz im 

zagrażają. 

214. 
Marat KHUSNULLIN 

( я ) 

Data urodzenia: 

9.8.1966 

Miejsce urodzenia: 

Kazan, Republika 

Tatarstanu, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: wicepremier 

Rosji, minister 

budownictwa i rozwoju 

regionalnego 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Wicepremier Rosji, 

minister budownictwa 

i rozwoju 

regionalnego. Z racji 

pełnienia tej funkcji 

jest odpowiedzialny 

za rosyjskie polityki 

rządowe dotyczące 

Krymu, w tym 

dostarczania wody na 

Krymie i w 

Sewastopolu. 

23.2.2022 



Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania i polityki, 

które podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażają. 

215. 
Dmitriy Yuryevich 

GRIGORENKO ( ь ) 

Data urodzenia: 

14.7.1978 

Miejsce urodzenia: 

Niżniewartowsk, 

obwód tiumeński, 

Federacja Rosyjska 

Funkcje: wicepremier 

Federacji Rosyjskiej - 

szef Administracji 

Rządowej Federacji 

Rosyjskiej; 

przewodniczący rady 

nadzorczej VTB Bank 

Płeć: mężczyzna 

Wicepremier 

Federacji Rosyjskiej i 

szef Administracji 

Rządowej Federacji 

Rosyjskiej. Jest 

również 

przewodniczącym 

rady nadzorczej 

państwowego banku 

VTB Bank, 

powiązanym z 

Maksimem 

Reshetnikovem, 

członkiem rady 

nadzorczej VTB 

Bank. 

Gdy pełnił funkcję 

zastępcy dyrektora 

Federalnej Służby 

Podatkowej Federacji 

Rosyjskiej, był 

odpowiedzialny za 

ustanowienie nowych 

lokalnych przepisów 

podatkowych dla 

terytorium Krymu po 

jego aneksji w 2014 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania i polityki, 

które podważają 
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integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażają. 

Jest również 

odpowiedzialny za 

dostarczanie wsparcia 

finansowego i 

materialnego i 

uzyskiwanie korzyści 

od decydentów 

rosyjskich 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy. 

216. 

Maxim Gennadyevich 

RESHETNIKOV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

11.7.1979 

Miejsce urodzenia: 

Perm, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: minister 

rozwoju 

gospodarczego 

Federacji Rosyjskiej; 

członek Rady 

Nadzorczej Banku 

VTB 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Minister rozwoju 

gospodarczego 

Federacji Rosyjskiej 

Jest również 

członkiem Rady 

Nadzorczej Banku 

VTB, należącego do 

państwa, i jest 

powiązany z 

Dmitri/em 

Grigorenko, 

członkiem Rady 

Nadzorczej Banku 

VTB. 

Jako minister rozwoju 

gospodarczego 

odpowiada za 

programy rozwoju 

infrastruktury na 

Krymie i w 

Sewastopolu, w 

szczególności w 

ramach federalnego 

23.2.2022 



programu docelowego 

"Rozwój społeczny i 

gospodarczy 

Republiki Krymu i 

Sewastopola do 2022 

r.", który został 

przedłużony do 2025 

r., wydał publiczne 

oświadczenia 

przedstawiające plany 

i priorytety rządu 

Federacji Rosyjskiej 

dotyczące rozwoju 

gospodarczego 

Krymu i Sewastopola. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania i polityki, 

które podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażają. 

Jest również 

odpowiedzialny za 

dostarczanie wsparcia 

finansowego i 

materialnego i 

uzyskiwanie korzyści 

od decydentów 

rosyjskich 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy. 

217. 

Nikolay Anatolyevich 

YEVMENOV (alias Nikolai 

YEVMENOV) ( ь ) 

Data urodzenia: 

2.4.1962 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Rosja 

Głównodowodzący 

rosyjskiej marynarki 

wojennej. Jako 

głównodowodzący 

23.2.2022 



Funkcja: 

głównodowodzący 

rosyjskiej marynarki 

wojennej 

Stopień: admirał 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

odpowiada za 

wszelkie operacje 

morskie rosyjskiej 

marynarki wojennej, 

w tym na Ukrainie lub 

wymierzone w jej 

kierunku. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 

lub bezpieczeństwo 

na Ukrainie, oraz im 

zagrażają. 

218. 
Vladimir Lvovich 

KASATONOV ( ь ) 

Data urodzenia: 

17.6.1952 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Rosja 

Płeć: mężczyzna 

Zastępca 

głównodowodzącego 

rosyjskiej marynarki 

wojennej. Jako 

zastępca 

głównodowodzącego 

jest odpowiedzialny 

za operacje morskie 

na Ukrainie lub 

wymierzone w jej 

kierunku. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 
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lub bezpieczeństwo 

na Ukrainie, oraz im 

zagrażają. 

219. 
Igor Vladimirovich OSIPOV 

(ь ) 

Data urodzenia: 

6.3.1973 

Miejsce urodzenia: 

Osiedle Novo- Shunoe, 

okręg fedorowski, 

region kustanajski, 

Kazachska SRR 

(obecnie Kazachstan) 

Funkcja: 

głównodowodzący 

Floty Czarnomorskiej 

Stopień: admirał 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Głównodowodzący 

Floty Czarnomorskiej. 

Jako 

głównodowodzący 

jest odpowiedzialny 

za wszelkie operacje 

morskie prowadzone 

na Ukrainie lub 

wymierzone w jej 

kierunku przez Morze 

Czarne oraz za 

ograniczanie swobody 

żeglugi na Morzu 

Czarnym. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, oraz im 

zagrażają. 

23.2.2022 

220. 
Oleg Leonydovych 

SALYUKOV ( ю ) 

Data urodzenia: 

21.5.1955 

Miejsce urodzenia: 

Saratow, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: 

głównodowodzący 

rosyjskich sił lądowych 

Stopień: generał 

Obywatelstwo: 

rosyjskie Płeć: 

mężczyzna 

Głównodowodzący 

rosyjskich sił 

lądowych. Jako 

głównodowodzący 

odpowiada za 

rosyjskie operacje 

lądowe na Ukrainie 

lub wymierzone w jej 

kierunku. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 
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realizowanie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, oraz im 

zagrażają. 

221. Sergei SUROVIKIN ( ) 

Data urodzenia: 

11.10.1966 

Miejsce urodzenia: 

Nowosybirsk, Rosja 

Funkcja: naczelny 

dowódca sił 

powietrznych i 

kosmicznych 

Stopień: generał 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Głównodowodzący 

rosyjskich sił 

powietrznych i 

kosmicznych. W 

związku z tym 

odpowiada za 

operacje powietrzne 

na Ukrainie lub 

wymierzone w jej 

kierunku. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 

i bezpieczeństwo na 

Ukrainie, oraz im 

zagrażających. 

23.2.2022 

222. 

Sergey Vladimirovich 

DRONOV 

(alias Sergei Vladimirovich 

DRONOV) 

( ) 

Data urodzenia: 

11.8.1962 

Miejsce urodzenia: 

Almazowka, region 

woroszyłowgradzki, 

Ukraina 

Funkcja: dowódca sił 

powietrznych i 

Dowódca sił 

powietrznych i 

zastępcą 

głównodowodzącego 

sił powietrznych i 

kosmicznych. W 

związku z tym 

odpowiada za 
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zastępca 

głównodowodzącego 

sił powietrznych i 

kosmicznych 

Stopień wojskowy: 

generał broni 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

operacje powietrzne 

na Ukrainie lub 

wymierzone w jej 

kierunku. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie i 

realizowanie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie i im 

zagrażające. 

223. Violetta PRIGOZHINA ( ) 

Osoby powiązane: 

Yevgeniy Viktorovich 

Prigozhin (syn); 

Lyubov Valentinovna 

Prigozhina (synowa) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Violetta Prigozhina 

jest matką Jewgienija 

Prigozhina i 

właścicielką Concord 

Management and 

Consulting LLC, 

przedsiębiorstwa 

należącego do grupy 

Concord, założonej 

przez jej syna i 

należącej do niego do 

2019 r. Jest też 

właścicielką innych 

przedsiębiorstw 

powiązanych z jej 

synem. Jest 

powiązana z 

Jewgienijem 

Prigozhinem, 

odpowiedzialnym za 

rozmieszczanie 

najemników Grupy 

Wagnera na Ukrainie 

oraz odnoszącym 

korzyści z dużych 
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zamówień 

publicznych 

rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony 

po bezprawnej aneksji 

Krymu i okupacji 

wschodniej Ukrainy 

przez wspieranych 

przez Rosję 

separatystów. 

Wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

224. 

Lyubov Valentinovna 

PRIGOZHINA 

(ю ь ) 

Osoby powiązane: 

Yevgeniy Viktorovich 

Prigozhin (małżonek); 

Violetta Prigozhina 

(teściowa) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Lyubov Valentinovna 

Prigozhina jest 

małżonką Jewgienija 

Prigozhina i 

właścicielką Agat 

LLC, spółki zależnej 

Concord Management 

and Consulting LLC, 

przedsiębiorstwa 

należącego do grupy 

Concord, założonej 

przez jej męża i 

należącej do niego do 

2019 r. Jest 

powiązana z 

Jewgienijem 

Prigozhinem, 

odpowiedzialnym za 

rozmieszczanie 

najemników Grupy 

Wagnera na Ukrainie 

oraz odnoszącym 

korzyści z dużych 

zamówień 

publicznych 

rosyjskiego 

23.2.2022 



Ministerstwa Obrony 

w następstwie 

bezprawnej aneksji 

Krymu i okupacji 

wschodniej Ukrainy 

przez wspieranych 

przez Rosję 

separatystów. 

Wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

225. 

Denis Aleksandrovich 

BORTNIKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

19.11.1974 

Funkcja: wiceprezes i 

prezes Zarządu Banku 

VTB Bank 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Osoby powiązane: 

Alexander Vasilyevich 

Bortnikov (ojciec); 

Tatiana Borisovna 

Bortnikova (matka) 

Denis Bortnikov jest 

synem, a zatem osobą 

powiązaną z 

Aleksandrem 

Bortnikovem - 

dyrektorem 

Federalnej Służby 

Bezpieczeństwa 

(FSB) i stałym 

członkiem Rady 

Bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej, 

zaangażowanym w 

kształtowanie polityki 

rosyjskiego rządu 

zagrażającej 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

Jest wiceprezesem i 

prezesem zarządu 

VTB Bank, w której 

to funkcji pracuje nad 

legalizowaniem 

nielegalnych 

dochodów / 
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dochodów z szarej 

strefy należących do 

jego ojca. Wspiera 

więc także finansowo 

rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy. 

226. 
Andrei Leonidovich 

KOSTIN ( ) 

Data urodzenia: 

21.9.1956 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, były ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: prezes 

zarządu VTB Bank 

Osoby powiązane: 

Tamara Mikhailovna 

Kostina (matka); 

Leonid Alekseevich 

Kostin (ojciec) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Prezes Vneshtorbanku 

(VTB) - jednego z 

wiodących banków 

państwowych w Rosji 

i członek Rady 

Najwyższej partii 

politycznej "Jedna 

Rosja". 

Wypowiadał się 

publicznie, popierając 

aneksję Krymu i 

zachęcając obywateli 

Rosji do wakacji na 

Krymie. Jest również 

powiązany z winnicą i 

luksusowym hotelem 

na Krymie, a według 

doniesień mediów - 

ich właścicielem. 

Wspiera zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną Ukrainy i 

odnosi korzyści z 

aneksji Krymu. 

23.2.2022 

227. 
Igor SHUVALOV 

(ь ) 

Data urodzenia: 

4.1.1967 

Miejsce urodzenia: 

Bilibino, Federacja 

Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

Jest przewodniczącym 

Państwowej 

Korporacji Rozwoju 

VEB.RF i członkiem 

Rady Euroazjatyckiej 

Komisji 

Gospodarczej. 

23.2.2022 



Wcześniej był 

pierwszym 

wicepremierem Rosji. 

Pełniąc swoją funkcję, 

wypowiadał się, 

stwierdzając, że Rosja 

zmieni zasady 

budżetowe, aby 

odzwierciedlić 

dodatkowe dwa 

miliony ludności po 

bezprawnej aneksji 

Krymu przez 

Federację Rosyjską. 

Wspiera zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

228. 
Margarita SIMONYAN 

( ь я ) 

Data urodzenia: 

6.4.1980 

Miejsce urodzenia: 

Krasnodar, były ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: redaktor 

naczelna 

anglojęzycznej 

telewizji informacyjnej 

RT (Russia Today) 

Osoby powiązane: 

Dmitry 

Konstantinovich 

KISELYOV 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Jedna z centralnych 

postaci propagandy 

rządowej. Redaktor 

naczelna 

anglojęzycznej 

telewizji 

informacyjnej RT 

(Russia Today). 

Pełniąc swoją funkcję, 

promowała 

pozytywny stosunek 

do aneksji Krymu i 

działań separatystów 

w Donbasie. 

Wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

23.2.2022 



229. 
Maria ZAKHAROVA 

(я ) 

Data urodzenia: 

24.12.1975 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, były ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: dyrektor 

Departamentu 

Informacji i Prasy w 

Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych 

Federacji Rosyjskiej 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Dyrektor 

Departamentu 

Informacji i Prasy w 

Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako centralna postać 

propagandy rządowej 

wspierała 

rozmieszczenie sił 

rosyjskich na 

Ukrainie. 

Wspierała zatem 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

23.2.2022 

230. 

Vladimir Roudolfovitch 

SOLOVIEV 

( ь ь ё ) 

Data urodzenia: 

20.10.1963 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, były ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: 

propagandysta i 

dziennikarz 

telewizyjny/radiowy 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Propagandysta i 

prezenter kanału 

Russia-1 i Rossia 24. 

Otrzymał medal 

(order Aleksandra 

Newskiego) za 

"wysoki 

profesjonalizm i 

obiektywizm w 

relacjonowaniu 

wydarzeń w 

Republice Krymu". 

Znany z niezwykle 

wrogiego stosunku do 

Ukrainy i pochwał dla 

rosyjskiego rządu. 

Odpowiada zatem za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

23.2.2022 



231. 
Konstantin KNYRIK 

( ) 

Data urodzenia: 1989 

(prawdopodobnie) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie Płeć: 

mężczyzna 

Prorosyjski działacz 

prowadzący 

MediaGroup News 

Front Ltd - portal 

informacyjny 

zarejestrowany na 

bezprawnie 

zaanektowanym 

Półwyspie Krymskim. 

Przewodniczący 

krymskiego oddziału 

partii Rodina, 

prokremlowskiej 

partii w Rosji. 

Otrzymał medal "za 

powrót Krymu". 

Aktywnie wspierał 

zatem działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizował 

Ukrainę. 

23.2.2022 

232. 

Aleksey Konstantinovich 

PUSHKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

10.8.1954 

Miejsce urodzenia: 

Pekin, Chiny 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Tel. i faks: 8 (495) 

697-58-69 

Adres biura w 

subiekcie Federacji 

Rosyjskiej: 51 Lenina 

St., Perm, 614000, 

pokój 219 

Tel. i faks biura w 

regionie Federacji 

Rosyjskiej: (342) 253-

66-01 

Senator 

reprezentujący Kraj 

Permski, członek 

rządzącej partii 

politycznej 

Zjednoczona Rosja i 

przewodniczący 

Komisji Polityki 

Informacyjnej. Złożył 

liczne oświadczenia 

popierające aneksję 

Półwyspu 

Krymskiego i 

przedstawił ją jako 

"fait accompli". 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 
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Płeć: mężczyzna wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

233. 

Pyotr TOLSTOY 

(alias Petr Olegovich 

Tolstoy; Pyotr Olegovich 

Tolstoy) 

(ё ) 

Data urodzenia: 

20.6.1969 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, były ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: rosyjski 

dziennikarz, producent, 

prezenter i polityk. Od 

2016 r. zastępca 

przewodniczącego 

Dumy Państwowej i od 

dnia 28 stycznia 2020 

r. zastępca 

przewodniczącego 

Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady 

Europy. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej i szef 

delegacji rosyjskiej w 

Zgromadzeniu 

Parlamentarnym Rady 

Europy (PACE). 

Gospodarz programu 

telewizyjnego 

"Vremya Pokazhet". 

Główna postać 

propagandy rządowej, 

często zajmuje 

stanowisko 

popierające aneksję 

Krymu. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

23.2.2022 

234. 

Yevgeniy Viktorovich 

PRIGOZHIN 

(EBre'Hun Bu'kTopoBUH 

nPWrO'XWH) 

Data urodzenia: 

1.6.1961 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad, były ZSRR 

(obecnie Sankt 

Petersburg, Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: prominentny 

biznesmen, ściśle 

powiązany z 

rosyjskimi 

Jewgienij Prigozhin to 

prominentny 

biznesmen, ściśle 

powiązany z 

prezydentem Putinem 

i rosyjskim 

Ministerstwem 

Obrony. Jest 

założycielem i 

nieoficjalnym szefem 

Grupy Wagnera, 

nieposiadającego 

 



przywódcami 

politycznymi 

Osoby powiązane: 

Lyubov Valentinovna 

Prigozhina (małżonka); 

Violetta Prigozhina 

(matka); 

Powiązane podmioty: 

Wagner Group, 

Internet Research 

Agency, Concord 

company group, 

Concord Management 

and Consulting LLC, 

Megaline LLC 

Obywatelstwo: 

rosyjskie Płeć: 

mężczyzna 

osobowości prawnej 

podmiotu 

wojskowego z 

siedzibą w Rosji, 

odpowiedzialnego za 

rozmieszczanie 

najemników Grupy 

Wagnera na Ukrainie. 

Concord, znane także 

jako KOMBINAT 

PITANIYA 

KONKORD OOO, 

przedsiębiorstwo 

założone przez 

Prigozhina, którego 

właścicielem był do 

listopada 2019 r., i 

grupa innych 

powiązanych z nim 

przedsiębiorstw, w 

tym Concord 

Management and 

Consulting LLC oraz 

Megaline LLC, 

odnosiły korzyści z 

dużych zamówień 

publicznych 

rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony 

po bezprawnej aneksji 

Krymu i okupacji 

wschodniej Ukrainy 

przez wspieranych 

przez Rosję 

separatystów. 

Jewgienij Prigozhin 

jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 



i aktywnie je 

realizował. Uzyskiwał 

on również korzyści 

od rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy. 

235. 
Gennady Andreevich 

Zyuganov (ю ) 

Data urodzenia: 

26.6.1944 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

236. 
Yury Vyacheslavovich 

Afonin ( я ) 

Data urodzenia: 

22.3.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

237. 
Vladimir Kashin 

( ) 

Data urodzenia: 

10.8.1948 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

238. Dmitry Novikov ( ) 
Data urodzenia: 

12.9.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

239. Nikolay Kharitonov ( ) 
Data urodzenia: 

30.10.1948 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

240. Nikolai Kolomeytsev ( ь ) 
Data urodzenia: 

1.9.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



241. Sergey Shargunov ( ) 
Data urodzenia: 

12.5.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

242. 
Vadim Kumin 

( ) 

Data urodzenia: 

1.1.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

243. Yury Sinelshchikov (ь ) 
Data urodzenia: 

26.9.1947 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

244. Kazbek Taysayev ( ) 
Data urodzenia: 

12.2.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

245. Alexey Kurinny ( ) 
Data urodzenia: 

18.1.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

246. Anzhelika Glazkova ( ) 
Data urodzenia: 

28.12.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

247. Alexander Yushchenko ( ) 
Data urodzenia: 

19.11.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

248. Vyacheslav Markhayev ( я ) 
Data urodzenia: 

1.6.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

249. 
Anatoly Bifov 

( A ) 

Data urodzenia: 

7.1.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

250. Nikolay Arefyev ( ь ь ) 
Data urodzenia: 

11.3.1949 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

251. Boris Komotsky ( ) 
Data urodzenia: 

31.1.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

252. 
Irina Filatova 

( ь ) 

Data urodzenia: 

8.8.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

253. Sergey Levchenko ( ) 
Data urodzenia: 

2.11.1953 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

254. Artyom Prokofyev (ь ё я ) 
Data urodzenia: 

31.12.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

255. 
Maria Drobot 

( я ) 

Data urodzenia: 

21.3.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

256. 
Ivan Babich 

( ) 

Data urodzenia: 

2.9.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

257. Nikolay Osadchy ( ) 
Data urodzenia: 

8.12.1957 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

258. Alexey Korniyenko ( ) 
Data urodzenia: 

22.7.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

259. Sergey Gavrilov ( ь ) 
Data urodzenia: 

27.1.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

260. 
Nikolay Ivanov 

( ) 

Data urodzenia: 

17.1.1957 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

261. Roman Lyabikhov (я ) 
Data urodzenia: 

7.5.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

261. 
Vladimir Isakov 

( ) 

Data urodzenia: 

25.2.1987 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

263. Renat Suleymanov ( ) 
Data urodzenia: 

24.12.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

264. 
Vladimir Blotsky 

( ) 

Data urodzenia: 

10.11.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

265. Sergey Panteleyev ( ) 
Data urodzenia: 

4.7.1951 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

266. Georgy Kamnev ( ) 
Data urodzenia: 

5.1.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

267. Nikolay Vasilyev (ь ) 
Data urodzenia: 

28.3.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



268. Boris Ivanyuzhenkov (ю ) 
Data urodzenia: 

28.2.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

269. 
Viktor Sobolev 

( ) 

Data urodzenia: 

23.2.1950 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

270. Mikhail Avdeyev ( ь ) 
Data urodzenia: 

6.3.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

271. 
Nina Ostanina 

( ) 

Data urodzenia: 

26.12.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

272. Yevgeny Bessonov ( ) 
Data urodzenia: 

26.11.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

273. Nikolay Yezersky ( ) 
Data urodzenia: 

8.5.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

274. Sergei Obukhov ( ) 
Data urodzenia: 

5.10.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

275. Denis Parfyonov ( ) 
Data urodzenia: 

22.9.1987 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

276. 
Andrei Anatolyevich 

Alekhin ( ь ) 

Data urodzenia: 

9.2.1959 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

277. 
Petr Revoldovich Ammosov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

22.9.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

278. Sergei Kazankov ( ) 
Data urodzenia: 

9.10.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

279. 
Oleg Lebedev 

( ) 

Data urodzenia: 

12.10.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

280. Mikhail Matveyev ( ) 
Data urodzenia: 

13.5.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

281. Maria Prusakova ( я ) 
Data urodzenia: 

4.9.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

282. Oleg Smolin ( ) 
Data urodzenia: 

10.2.1952 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

283. Mikhail Shchapov ( ) 
Data urodzenia: 

20.9.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

284. Sergei Karginov ( ) 
Data urodzenia: 

5.9.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

285. 
Yaroslav Nilov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

20.3.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

286. 
Vladimir Sipyagin 

( я ) 

Data urodzenia: 

19.2.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

287. Vasily Vlasov ( ) 
Data urodzenia: 

27.6.1995 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

288. Boris Chernyshov ( ) 
Data urodzenia: 

25.6.1991 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

289. Andrey Lugovoy ( ) 
Data urodzenia: 

19.9.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

290. Dmitry Svishchev ( ) 
Data urodzenia: 

22.5.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

291. Valery Seleznyov ( ) 
Data urodzenia: 

5.9.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

292. Kaplan Panesh ( ) 
Data urodzenia: 

4.9.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

293. Arkady Svistunov ( ) 
Data urodzenia: 

28.4.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

294. 
Stanislav Naumov 

( ) 

Data urodzenia: 

4.10.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



295. 
Vladimir Koshelev 

( ) 

Data urodzenia: 

1.10.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

296. Ivan Musatov ( ) 
Data urodzenia: 

14.2.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

297. 
Yevgeny Markov 

( ) 

Data urodzenia: 

8.11.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

298. 
Ivan Sukharev 

( ) 

Data urodzenia: 

10.6.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

299. Boris Paykin ( ) 
Data urodzenia: 

26.3.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

300. Yuri Napso ( ) 
Data urodzenia: 

17.4.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

301. Aleksei Didenko ( ) 
Data urodzenia: 

30.3.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

302. Aleksei Zhuravlyev ( ) 
Data urodzenia: 

30.6.1962 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

303. Sergei Leonov ( ) 
Data urodzenia: 

9.5.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

304. Gennady Semigin ( ь ) 
Data urodzenia: 

23.3.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

305. Aleksandr Terentyev (ь ь ) 
Data urodzenia: 

1.1.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

306. Fedot Tumusov ( ё ) 
Data urodzenia: 

30.6.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

307. Timur Kanokov ( ) 
Data urodzenia: 

24.9.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

308. Igor Ananskikh ( ь ) 
Data urodzenia: 

06.9.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

309. Vadim Belousov ( ) 
Data urodzenia: 

2.10.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

310. 
Dmitry Gusev 

( ь ) 

Data urodzenia: 

23.7.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

311. Aleksandr Remezkov ( ) 
Data urodzenia: 

7.4.1962 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

312. Andrei Kuznetsov ( ь ) 
Data urodzenia: 

29.5.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

313. Sergei Kabyshev ( ) 
Data urodzenia: 

4.9.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

314. Mikhail Delyagin (я ь ) 
Data urodzenia: 

18.3.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

315. Oleg Nilov ( ь ) 
Data urodzenia: 

8.5.1962 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

316. Nikolai Burlyayev (я ) 
Data urodzenia: 

3.8.1946 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

317. 
Anatoli Aksakov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

28.11.1957 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

318. Aleksandr Aksyonenko (ё ) 
Data urodzenia: 

8.3.1986 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

319. Anatoly Wasserman ( / . i ) 
Data urodzenia: 

9.12.1952 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

320. Valery Gartung ( ) 
Data urodzenia: 

12.11.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

321. Yuri Grigoryevich (ь ь ) 
Data urodzenia: 

20.9.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



322. Dmitri Kuznetsov ( ) 
Data urodzenia: 

5.3.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

323. Yana Lantratova ( ь ) 
Data urodzenia: 

14.12.1988 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

324. Anatoli Lisitsyn ( ) 
Data urodzenia: 

26.6.1947 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

325. Galina Khovanskaya (я ) 
Data urodzenia: 

23.8.1943 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

326. Sergey Yakhnyuk ( ь ю ) 
Data urodzenia: 

3.7.1962 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

327. Alexander Yakubovsky ( ) 
Data urodzenia: 

7.5.1985 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

328. 
Azat Ferdinandovich 

Yagafarov ( ) 

Data urodzenia: 

4.4.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

329. Aleksandr Shcherbakov ( ) 
Data urodzenia: 

12.5.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

330. Nikolai Shcheglov ( ) 
Data urodzenia: 

16.3.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

331. Adalbi Shhagoshev (ь ю ) 
Data urodzenia: 

06.6.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

332. 
Vadim Shuvalov 

( ) 

Data urodzenia: 

17.2.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

333. 
Igor Shubin 

(ь ) 

Data urodzenia: 

20.12.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

334. 
Nadezhda Shkolkina 

( ь ) 

Data urodzenia: 

12.5.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

335. 
Anton Shipulin 

( ) 

Data urodzenia: 

21.8.1987 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

336. 
Yuri Shvytkin 

( ) 

Data urodzenia: 

24.5.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

337. Sergey Chizhov ( ) 
Data urodzenia: 

16.3.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

338. Alexey Chernyak ( ь я ) 
Data urodzenia: 

27.8.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

339. Sergei Tchepikov ( ) 
Data urodzenia: 

30.1.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

340. 
Nikita Yurevich Chaplin (, ь 

) 

Data urodzenia: 

28.7.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

341. 
Elena Moiseevna Tsunaeva ( 

) 

Data urodzenia: 

13.1.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

342. 
Nikolay Grigorevich Tsed ( 

ь ) 

Data urodzenia: 

6.1.1959 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

343. Murat Khasanov ( ) 
Data urodzenia: 

10.12.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

344. 
Ekaterina Vladimirovna 

Kharchenko ( ) 

Data urodzenia: 

11.8.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

345. 
Sultan Khamzaev 

( ) 

Data urodzenia: 

24.5.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

346. 
Tamara Frolova 

( ) 

Data urodzenia: 

2.11.1959 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

347. 
Vyacheslav Vasilevich 

Fomichev (я ь ё ) 

Data urodzenia: 

26.4.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

348. Vyacheslav Fetisov (я ) 
Data urodzenia: 

20.4.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



349. Pavel Fedyaev ( я ) 
Data urodzenia: 

31.7.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

350. Yevgeny Fyodorov ( ё ) 
Data urodzenia: 

11.5.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

351. 
Airat Farrakhov 

( ) 

Data urodzenia: 

17.2.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

352. 
Oksana Fadina 

( ) 

Data urodzenia: 

3.7.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

353. 
Rimma Amirovna 

Utyasheva ( я ) 

Data urodzenia: 

3.1.1952 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

354. 
Larisa Tutova 

( ) 

Data urodzenia: 

18.10.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

355. Artyom Turov (ё ) 
Data urodzenia: 

1.3.1984 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

356. 
Andrey Fedorovich Trifonov 

( ё ) 

Data urodzenia: 

1.5.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

357. 
Aleksandr Pavlovich 

Teterdinko ( ) 

Data urodzenia: 

20.11.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

358. Roman Teryushkov ( ю ) 
Data urodzenia: 

20.12.1979 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

359. Mikhail Terentyev ( ь ) 
Data urodzenia: 

14.5.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

360. Sergey Ten ( ь ) 
Data urodzenia: 

25.8.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

361. 
Muslim Barisovich Tatriev ( 

) 

Data urodzenia: 

11.1.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

362. 
Michail Vasilevich 

Tarasenko ( ь ) 

Data urodzenia: 

21.11.1947 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

363. Artur Taymazov ( ) 
Data urodzenia: 

20.7.1979 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

364. Ekaterina Stenyakina ( я ) 
Data urodzenia: 

4.5.1985 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

365. 
Mikhail Starshinov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

12.12.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

366. 
Aleksandr Yurevich 

Spiridonov ( ь ) 

Data urodzenia: 

3.1.1989 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

367. 
Sergey Anatolevich Solovev 

( ь ь ) 

Data urodzenia: 

1.5.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

368. Sergey Sokol ( ) 
Data urodzenia: 

17.12.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

369. 
Viktor Vladimirovich 

Smirnov ( ) 

Data urodzenia: 

9.9.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

370. Valeriy Skrug ( ) 
Data urodzenia: 

20.6.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

371. 
Andrei Skoch 

( ) 

Data urodzenia: 

30.1.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

372. Gennadiy Sklyar ( я ) 
Data urodzenia: 

17.5.1952 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

373. 
Aleksandr Anatolevich 

Skachkov ( ь ) 

Data urodzenia: 

21.11.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

374. Aleksey Sitnikov ( ) 
Data urodzenia: 

19.6.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

375. 
Pavel Vladimirovich 

Simigin ( ) 

Data urodzenia: 

26.7.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



376. 
Leonid Jakovlevitch 

Simanovskiy ( ) 

Data urodzenia: 

19.7.1949 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

377. 
Vladimir Borisovich Senin ( 

) 

Data urodzenia: 

17.9.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

378. Viktor Seliverstov ( ) 
Data urodzenia: 

2.8.1954 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

379. 
Aydyn Nikolaevich Saryglar 

( ) 

Data urodzenia: 

22.2.1988 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

380. 
Yuliya Vladimirovna 

Saranova (я ) 

Data urodzenia: 

21.10.1988 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

381. Shamsail Saraliyev ( ) 
Data urodzenia: 

5.11.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

382. 
Aleksandr Samokutyaev ( я 

) 

Data urodzenia: 

13.3.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

383. 
Vladimir Igorevich 

Samokish ( ) 

Data urodzenia: 

20.9.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

384. Alla Leonidovna Salaeva ( ) 
Data urodzenia: 

14.9.1979 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

385. 
Oleg Savchenko 

( ) 

Data urodzenia: 

25.10.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

386. Dmitry Savelyev ( ь ) 
Data urodzenia: 

25.5.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

387. 
Khizri Abakarov 

( ) 

Data urodzenia: 

28.6.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

388. Bekkhan Agayev ( ) 
Data urodzenia: 

29.3.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

389. 
Rahim Asimov 

( ) 

Data urodzenia: 

16.8.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

390. 
Elvira Aitkulova 

(ь ) 

Data urodzenia: 

19.8.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

391. Nikolay Alexeyenko ( ) 
Data urodzenia: 

29.11.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

392. Sergey Altukhov ( ) 
Data urodzenia: 

23.2.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

393. Andrey Alshevskih ( ь ь ) 
Data urodzenia: 

14.5.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

394. Olga Amelchenkova (ь ь ) 
Data urodzenia: 

5.9.1990 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

395. 
Andrey Anikeyev 

( ь ) 

Data urodzenia: 

16.12.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

396. 
Grigori Wiktorowitsch 

Anikeev ( ) 

Data urodzenia: 

28.2.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

397. 
Igor Antropenko 

(ь ) 

Data urodzenia: 

10.12.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

398. Olga Anufriyeva (ь ) 
Data urodzenia: 

18.8.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

399. Valentina Artamonova ( ) 
Data urodzenia: 

13.12.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

400. 
Aljona Igorevna Arschinova 

(ё ) 

Data urodzenia: 

3.3.1985 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

401. Rinat Ayupov ( ю ) 
Data urodzenia: 

13.8.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

402. Leonid Babashov ( ) 
Data urodzenia: 

31.1.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



403. Timofey Bazhenov ( ) 
Data urodzenia: 

25.1.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

404. Zarif Baiguskarov ( ) 
Data urodzenia: 

30.6.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

405. 
Bekkhan Barakhoyev 

( ) 

Data urodzenia: 

1.8.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

406. 
Anton Basansky 

( ) 

Data urodzenia: 

9.7.1987 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

407. 
Rima Akberdinowna 

Batalova ( ) 

Data urodzenia: 

1.1.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

408. Vitaly Bakhmetyev ( ь ) 
Data urodzenia: 

12.8.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

409. Badma Bashankayev ( ) 
Data urodzenia: 

16.6.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

410. Irina Belych ( ) 
Data urodzenia: 

16.8.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

411. 
Svetlana Bessarab 

( ) 

Data urodzenia: 

7.12.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

412. 
Daniil Bessarabov 

( ) 

Data urodzenia: 

9.7.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

413. Sergey Bidonko ( ь ь ) 
Data urodzenia: 

18.8.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

414. Artyom Bichayev (ё ) 
Data urodzenia: 

4.4.1990 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

415. 
Irek Borissowitsch 

Boguslawski ( ) 

Data urodzenia: 

9.9.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

416. 
Jelena Bondarenko 

( ) 

Data urodzenia: 

10.6.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

417. 
Alexander Borissov 

( ) 

Data urodzenia: 

17.8.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

418. Alexander Borodai ( ь ) 
Data urodzenia: 

25.7.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

419. Nikolay Bortsov ( ) 
Data urodzenia: 

8.5.1945 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

420. Sergey Boyarskiy ( я ) 
Data urodzenia: 

24.1.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

421. Nikolai Brykin ( ) 
Data urodzenia: 

25.11.1959 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

422. Nikolai Buduyev ( ) 
Data urodzenia: 

24.3.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

423. 
Vadim Bulavinov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

20.3.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

424. Sergey Burlakov ( ) 
Data urodzenia: 

26.5.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

425. 
Vladimir Burmatov 

( ) 

Data urodzenia: 

18.8.1981 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

426. 
Maria Valerjevna Butina (я 

ь ) 

Data urodzenia: 

10.11.1988 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

427. Tatiana Butskaya (ь я я ) 
Data urodzenia: 

8.5.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

428. 
Ernest Valeev 

( ) 

Data urodzenia: 

7.4.1950 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

429. 
Oleg Valenchuk 

( ) 

Data urodzenia: 

14.9.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



430. Nikolai Valueev ( ) 
Data urodzenia: 

21.8.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

431. 
Maria Vasilkova 

(я ь ) 

Data urodzenia: 

13.2.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

432. Alexey Veller ( ) 
Data urodzenia: 

9.1.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

433. Sergey Veremeenko ( ) 
Data urodzenia: 

26.9.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

434. Roman Vodyanov ( я ) 
Data urodzenia: 

25.11.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

435. 
Ilya Volfson 

(ь я ь ) 

Data urodzenia: 

8.6.1981 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

436. Andrey Vorobev ( ь ё ) 
Data urodzenia: 

24.7.1985 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

437. Anatoliy Voronovskiy ( ) 
Data urodzenia: 

28.12.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

438. Anatoli Vyborny ( ) 
Data urodzenia: 

8.6.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

439. Abdulkhakim Gadzhiyev ( ) 
Data urodzenia: 

13.2.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

440. Murad Gadzhiyev ( ) 
Data urodzenia: 

31.7.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

441. Ruslan Gadzhiyev ( ) 
Data urodzenia: 

29.8.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

442. 
Oleg Garin 

( ) 

Data urodzenia: 

26.12.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

443. Dzhamaladin Gasanov ( ) 
Data urodzenia: 

5.8.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

444. 
Zaur Gekkiev 

( ) 

Data urodzenia: 

12.2.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

445. Olga Germanova (ь ) 
Data urodzenia: 

26.9.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

446. 
Anton Getta 

( ) 

Data urodzenia: 

29.4.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

447. 
Dinar Gilmutdinov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

10.8.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

448. 
Ildar Gilmutdinov 

(ь ь ) 

Data urodzenia: 

3.9.1962 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

449. 
Andrei Gimbatov 

( ) 

Data urodzenia: 

19.7.1979 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

450. 
Boris Gladkikh 

( ) 

Data urodzenia: 

16.2.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

451. Aleksey Govyrin ( ) 
Data urodzenia: 

26.5.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

452. 
Oleg Golikov 

( ) 

Data urodzenia: 

21.10.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

453. Nikolay Goncharov ( ) 
Data urodzenia: 

13.1.1984 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

454. 
Anton Gorelkin 

( ) 

Data urodzenia: 

22.12.1982 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

455. Andrey Gorokhov ( ь ) 
Data urodzenia: 

13.1.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

456. Andrey Gurulev ( ё ) 
Data urodzenia: 

16.10.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



457. 
Galina Danchikova 

( ь ) 

Data urodzenia: 

13.8.1954 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

458. Ivan Demtschenko ( ) 
Data urodzenia: 

27.9.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

459. Viktor Deryabkin ( я ) 
Data urodzenia: 

11.5.1954 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

460. Viktor Dsjuba ( ю ) 
Data urodzenia: 

10.8.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

461. 
Oleg Dimov 

( ) 

Data urodzenia: 

8.3.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

462. Akhmed Dogayev ( ) 
Data urodzenia: 

18.8.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

463. Nikolay Doluda ( ) 
Data urodzenia: 

10.6.1952 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

464. Andrey Doroshenko ( ) 
Data urodzenia: 

10.3.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

465. 
Yuliya Nikolaevna 

Drozhzhina (я ) 

Data urodzenia: 

1.3.1990 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

466. Alexander Drozdov ( ) 
Data urodzenia: 

1.11.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

467. 
Tatyana Dyakonova (ь я ь я 

) 

Data urodzenia: 

22.4.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

468. 
Yelena Yevtyukhova 

( ю ) 

Data urodzenia: 

7.8.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

469. Aleksey Yezubov ( ) 
Data urodzenia: 

10.2.1948 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

470. Vitali Jefimow ( ) 
Data urodzenia: 

4.4.1940 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

471. 
Konstantin Zakharov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

31.3.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

472. 
Viktor Subarev 

( ) 

Data urodzenia: 

20.2.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

47. 
Oleg Ivaninskiy 

( ) 

Data urodzenia: 

5.6.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

474. Vladimir Ivanov ( ь ) 
Data urodzenia: 

10.2.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

475. 
Maxim Ivanov 

( ь  

Data urodzenia: 

24.11.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

476. 
Maksim Ivanov 

( ь ) 

Data urodzenia: 

23.5.1987 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

477. 
Irina Ivenskikh 

( ) 

Data urodzenia: 

22.7.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

478. 
Leonid Ivlev 

( ь ) 

Data urodzenia: 

1.5.1953 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

479. 
Viktor Ignatov 

( ) 

Data urodzenia: 

15.10.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

480. 
Igor Igoshin 

(ь ) 

Data urodzenia: 

11.12.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

481. Vladimir Ilynikh ( ь ) 
Data urodzenia: 

20.5.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

482. Alexander Iltyakov ( ь я ) 
Data urodzenia: 

9.10.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

483. 
Andrei Issajev 

( ) 

Data urodzenia: 

1.10.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



484. Dmitry Islamov ( ) 
Data urodzenia: 

5.12.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

485. Dmitry Kadenkov ( ) 
Data urodzenia: 

3.5.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

486. Viktor Kazakov ( ) 
Data urodzenia: 

4.4.1949 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

487. 
Rustam Kalimullin 

( ) 

Data urodzenia: 

2.1.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

488. Alexei Kanayev ( ) 
Data urodzenia: 

30.9.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

489. Georgy Karlov ( ) 
Data urodzenia: 

4.1.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

490. Anatoly Karpov ( ь ) 
Data urodzenia: 

23.5.1951 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

491. Andrey Kartapolov ( ) 
Data urodzenia: 

9.11.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

492. Igor Kastyukevich (ь ь ю ) 
Data urodzenia: 

6.12.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

493. 
Pavel Kachkaev 

( ю ) 

Data urodzenia: 

4.10.1951 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

494. Ivan Kvitka ( ) 
Data urodzenia: 

4.5.1967 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

495. Viktor Kidyaev ( я ) 
Data urodzenia: 

9.7.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

496. 
Mikhail Kizeev 

( ) 

Data urodzenia: 

31.3.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

497. Mikhail Kislyakov ( я ) 
Data urodzenia: 

18.11.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

498. Alexander Kogan ( ) 
Data urodzenia: 

26.2.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

499. Alfia Kogogina (ь я ) 
Data urodzenia: 

22.2.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

500. Aleksandr Kozlovskiy ( ) 
Data urodzenia: 

5.5.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

501. Andrey Kolesnik ( ) 
Data urodzenia: 

26.2.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

502. 
Oleg Kolesnikov 

( ) 

Data urodzenia: 

11.9.1968 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

503. Sergey Kolunov ( ) 
Data urodzenia: 

22.3.1973 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

504. 
Vladimir Kononov 

( ) 

Data urodzenia: 

13.3.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

505. 
Olga Korobova 

(ь ) 

Data urodzenia: 

15.9.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

506. Natalya Kostenko (ь я ь ) 
Data urodzenia: 

9.8.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

507. Sergey Kotkin ( ) 
Data urodzenia: 

11.3.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

508. 
Denis Kravchenko 

( ) 

Data urodzenia: 

17.4.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

509. 
Anton Krasnoshtanov 

( ) 

Data urodzenia: 

10.6.1986 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

510. Sergey Krivonosov ( ) 
Data urodzenia: 

29.5.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



511. 
Mikhail Kuzmin 

( ь ) 

Data urodzenia: 

5.8.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

512. Tatyana Kusayko (ь я ) 
Data urodzenia: 

15.1.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

513. Vitaliy Kushnarev ( ь ё ) 
Data urodzenia: 

1.5.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

514. 
Alexei Lavrinenko 

( ё ) 

Data urodzenia: 

20.8.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

515. Dmitriy Lameykin ( ) 
Data urodzenia: 

27.2.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

516. Yevgeniy Lebedev ( ) 
Data urodzenia: 

12.12.1957 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

517. Anatoliy Lesun ( ё ) 
Data urodzenia: 

27.2.1959 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

518. 

Ruslan Abdulvakhievich 

Lechkhadzhiev 

( ) 

Data urodzenia: 

2.7.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

519. Sergei Lissovski ( ё ) 
Data urodzenia: 

25.4.1960 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

520. Vitali Lichachow ( ё ) 
Data urodzenia: 

22.2.1964 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

521. Tatyana Lobach (ь я ) 
Data urodzenia: 

8.1.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

522. Vyacheslav Loginov (я ь ) 
Data urodzenia: 

9.1.1979 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

523. 
Ivan Loor 

( ) 

Data urodzenia: 

11.12.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

524. Dmitriy Lotsmanov ( ) 
Data urodzenia: 

2.3.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

525. Roman Lyubarskiy ( ь ю ) 
Data urodzenia: 

16.7.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

526. Alexander Mazhuga ( ) 
Data urodzenia: 

6.8.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

527. Denis Maidanov ( ) 
Data urodzenia: 

17.2.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

528. Vyatscheslav Makarov (я ) 
Data urodzenia: 

7.5.1955 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

529. Zurab Makiyev ( ) 
Data urodzenia: 

30.9.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

530. Alexander Maximov ( ) 
Data urodzenia: 

15.11.1946 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

531. Rafael Mardanshin (э ь ) 
Data urodzenia: 

24.12.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

532. Andrey Markov ( ) 
Data urodzenia: 

30.6.1972 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

533. 
Aidar Metshin 

( ) 

Data urodzenia: 

27.8.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

534. Vitaly Milonov ( ) 
Data urodzenia: 

23.1.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

535. Sergey Morozov ( ) 
Data urodzenia: 

6.9.1959 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

536. Natalya Nazarova (ь я ь ) 
Data urodzenia: 

22.12.1953 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

537. Anton Nemkin ( ) 
Data urodzenia: 

22.8.1983 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



538. Nikolay Nikolaev ( ) 
Data urodzenia: 

2.4.1970 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

539. Vyacheslav Nikonov (я ) 
Data urodzenia: 

5.6.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

540. Evgeniy Nifantiev ( ь ) 
Data urodzenia: 

14.9.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

541. Nurbagand Nurbagandov ( ) 
Data urodzenia: 

19.3.1957 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

542. Yuliya Ogloblina (я ь ), 
Data urodzenia: 

1.11.1989 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

543. Leonid Ogul ( ь ь ) 
Data urodzenia: 

26.10.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

544. Natalya Orlova (ь я ) 
Data urodzenia: 

29.8.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

545. Gennadiy Panin ( ) 
Data urodzenia: 

13.6.1981 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

23.2.2022 



destabilizacji 

Ukrainy. 

546. Nikolay Pankov ( ь ) 
Data urodzenia: 

5.1.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

547. 
Irina Aleksandrovna Pankina 

( ь ) 

Data urodzenia: 

8.3.1986 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

23.2.2022 



Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

548. Evgeny Pervyshov ( ) 
Data urodzenia: 

4.5.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

549. Vyacheslav Petrov (я ь ) 
Data urodzenia: 

17.8.1969 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

23.2.2022 



rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

550. Sergey Petrov ( ) 
Data urodzenia: 

19.4.1965 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

23.2.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

551. 
Yury Petrov 

( ) 

Data urodzenia: 

10.4.1947 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

552. Nikolay Petrunin ( ь ) 
Data urodzenia: 

27.2.1976 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

553. 
Valentina Pivnenko 

( ) 

Data urodzenia: 

14.6.1947 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

23.2.2022 



jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

554. Olga Pilipenko (ь ь ), 
Data urodzenia: 

4.1.1966 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

555. Dmitri Pirog ( ь ) 
Data urodzenia: 

27.6.1980 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

23.2.2022 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

556. 
Vladimir Plotnikov 

( ) 

Data urodzenia: 

30.11.1961 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

557. 
Dmitriy Viktorovich 

Pogorelyy ( ) 

Data urodzenia: 

4.10.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
23.2.2022 



zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

558. Nataliya Poluyanova (я я ) 
Data urodzenia: 

11.3.1981 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

23.2.2022 



polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

559. Arkady Ponomarev ( ё ) 
Data urodzenia: 

16.5.1956 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

560. Yevgeny Popov ( ) 
Data urodzenia: 

11.9.1978 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

23.2.2022 



Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

561. Aleksandr Prokopyev ( ь ) 
Data urodzenia: 

5.8.1986 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

23.2.2022 



oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

562. Roman Ptitsyn ( ) 
Data urodzenia: 

8.9.1975 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

563. 
Vladislav Reznik 

( ) 

Data urodzenia: 

17.5.1954 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

23.2.2022 



potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

564. 
Vladimir Resin 

( ) 

Data urodzenia: 

21.2.1936 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 



565. Victoria Rodina (я ) 
Data urodzenia: 

29.10.1989 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

566. 
Irina Rodnina 

( ) 

Data urodzenia: 

12.9.1949 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

23.2.2022 



tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

567. Roman Romanenko ( ь ) 
Data urodzenia: 

9.8.1971 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

568. 
Mikhail Romanov 

( ) 

Data urodzenia: 

3.11.1984 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

23.2.2022 



Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

569. 
Igor Rudensky 

(ь ) 

Data urodzenia: 

11.9.1962 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

23.2.2022 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

570. 
Alexander Rumyantsev ( ь я 

) 

Data urodzenia: 

12.2.1947 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

23.2.2022 

571. Zhanna Ryabtseva (я ь ) 
Data urodzenia: 

8.12.1977 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

zagłosował za 

rezolucją nr 58243-8 

dotyczącą apelu 

Dumy Państwowej 

Zgromadzenia 

Federalnego Federacji 

Rosyjskiej do 

prezydenta Federacji 

23.2.2022 



Rosyjskiej W.W. 

Putina w sprawie 

potrzeby uznania 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej, a 

tym samym poparł i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz doprowadził do 

jeszcze większej 

destabilizacji 

Ukrainy. 

572. 

Sardana Vladimirovna 

AVKSENTYEVA, z domu 

GOGOLEVA 

( ь / ь ) 

Data urodzenia: 

2.7.1970 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

573. 
Olga Nikolayevna 

ALIMOVA' (ь ) 

Data urodzenia: 

10.4.1953 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 



574. 

Georgy Konstantinovich 

ARAPOV 

( ) 

Data urodzenia: 

11.9.1999 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

575. 
Otari Yonovich ARSHBA ( 

) 

Data urodzenia: 

12.4.1955 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

576. 

Alexander Mikhailovich 

BABAKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

8.2.1963 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

577. 

Mikhail Nikolayevich 

BERULAVA 

( ) 

Data urodzenia: 

3.8.1950 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

578. 

Vladimir Abdualiyevich 

VASILYEV 

(  

ь ) 

Data urodzenia: 

11.8.1949 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

579. 

Veronika Valeriyevna 

VLASOVA 

(  

) 

Data urodzenia: 

2.11.1966 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

580. 

Yelena Andreyevna 

VTORYGINÃ 

( ) 

Data urodzenia: 

17.8.1957 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

581. 

Dmitry Fyodorovich 

VYATKIN 

( ё я ) 

Data urodzenia: 

21.5.1974 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

582. 

Alexey Vasilyevich 

GORDEYEV 

( ь  

) 

Data urodzenia: 

28.2.1955 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

583. 

Kseniya Alexandrovna 

GORJATCHEVA 

(я я ) 

Data urodzenia: 

16.5.1996 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową. 

584. 

Vladislav Andreevich 

DAVANKOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

25.2.1984 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

585. 

Vyacheslav Anatolyevich 

DAMDINTSURUNOV 

(я ь ) 

Data urodzenia: 

21.9.1977 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

586. 

Alexander Vyacheslavovich 

DYOMIN 

( я ё ) 

Data urodzenia: 

23.9.1988 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

587. 
Oksana Genrikhovna 

DMITRIEVA 

Data urodzenia: 

3.4.1958 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
 



(  

) 

Pleć: kobieta ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

588. 

Alexander Dmitriyevich 

ZHUKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

1.6.1956 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

589. 

Konstantin Fyodorovich 

ZATULIN 

( ё ) 

Data urodzenia: 

7.9.1958 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

590. 

Artem Alexandrovich 

KAVINOV 

(ё ) 

Data urodzenia: 

3.9.1969 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

591. 

Olga Mikhailovna 

KAZAKOVA 

(ь ) 

Data urodzenia: 

30.5.1968 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

592. 

Sholban Valeryevich 

KARA-OOL 

( ь  

-) 

Data urodzenia: 

18.7.1966 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

593. 

Raisa Vasilyevna 

KARMAZINA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

9.1.1951 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

594. 

Artem Yuryevich 

KIRYANOV 

(ё ь ь я ) 

Data urodzenia: 

12.1.1977 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

595. 
Lev Igoryevich KOVPAK ( 

) 

Data urodzenia: 

23.10.1978 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

596. 
Robert Ivanovich 

KOCHIEV ( ) 

Data urodzenia: 

16.3.1966 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 



597. 

Andrey Leonidovich 

KRASOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

27.1.1967 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

598. 

Pavel Vladimirovich 

KRASHENINNIKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

21.6.1964 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

599. 

Anna Yuryevna 

KUZNETSOVA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

3.1.1982 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

600. 

Rizvan Danilovich 

KURBANOV 

( я ) 

Data urodzenia: 

3.1.1961 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

601. 
Oleg Yuryevich LEONOV ( 

ь ) 

Data urodzenia: 

10.9.1970 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

602. 

Andrey Mikhailovich 

MAKAROV 

( ) 

Data urodzenia: 

22.7.1954 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

603. 

Evgeny Evgenievich 

MARCHENKO 

( ь ) 

Data urodzenia: 

17.7.1972 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

604. 

Oleg Anatolyevich 

MATVEYCHEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

1.2.1970 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

605. 
Artem Pavlovich 

METELEV (ё ) 

Data urodzenia: 

11.8.1993 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

606. 

Oleg Viktorovich 

MOROZOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

5.11.1953 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową. 

607. 

Yevgeny Sergeyevich 

MOSKVICHEV 

( ) 

Data urodzenia: 

28.9.1957 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

608. 

Alexey Gennadyevich 

NECHAYEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

30.8.1966 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

609. 

Viktoria Viktorovna 

NIKOLAEVA 

(я  

) 

Data urodzenia: 

21.11.1962 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

610. 
Nikolay Vladimirovich 

NOVICHKOV 

Data urodzenia: 

24.12.1974 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
 



(  

) 

Pleć: mężczyzna ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

611. 

Marina Eduardovna 

ORGEYEVA 

( ) 

Data urodzenia: 

21.9.1959 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

612. 

Sergey Alexandrovich 

PAHOMOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

6.8.1975 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

613. 

Dmitriy Anatolyevich 

PEVTSOV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

8.7.1963 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

614. 

Alexander Petrovich 

PETROV 

(  

) 

Data urodzenia: 

21.5.1958 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

615. 

Viktor Vitalyevich 

PINSKIY 

( ь ) 

Data urodzenia: 

6.2.1964 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

616. 

Vasily Ivanovich 

PISKAREV 

( ) 

Data urodzenia: 

8.11.1963 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

617. 

Vladimir Vladimirovich 

PLYAKIN 

(  

я ) 

Data urodzenia: 

19.9.1981 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

618. 

Aleksandr Alekseyevich 

POLYAKOV 

( я ) 

Data urodzenia: 

31.1.1969 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

619. 

Svetlana Viktorovna 

RAZVOROINEVA 

(  

) 

Data urodzenia: 

25.3.1968 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 



620. 

Evgeny Vasilyevich 

REVENKO 

( ь  

) 

Data urodzenia: 

22.5.1972 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

621. 

Svetlana Yevgenyevna 

SAVITSKAYA ' 

( ь я ) 

Data urodzenia: 

8.8.1948 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

622. 

Dmitry Stanislavovich 

SKRÍVANOV 

( ) 

Data urodzenia: 

15.8.1971 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

623. 

Ivan Alexandrovich 

SOLODOVNIKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

9.4.1985 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

624. 

Yuriy Arkade vidi 

STÁNKEVICH 

( ь ) 

Data urodzenia: 

24.7.1976 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

625. 

Aleksandr Mikhaylovich 

STRELYUKHIN 

( ю ) 

Data urodzenia: 

4.7.1958 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

626. 

Sangadzhi Andreyevich 

TARBAEV 

( ) 

Data urodzenia: 

15.4.1982 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

627. 

Olga Vieterò vna 

TIMOFEYEVA 

(ь ) 

Data urodzenia: 

19.8.1977 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

628. 

Alexey Nikolaevich 

TKACHEV 

(  

ё ) 

Data urodzenia: 

1.3.1957 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

629. 

Maxim Anatolyevich 

TOPILIN 

( ь  

) 

Data urodzenia: 

19.4.1967 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową. 

630. 

Vladislav Alexandrovich 

TRETIAK 

(  

ь я ) 

Data urodzenia: 

25.4.1952 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

631. 

Amir Makhsudovich 

HAMITOV 

( ) 

Data urodzenia: 

4.2.1975 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

632. 

Alexander Evseyevich 

KHINSHTEIN 

( ) 

Data urodzenia: 

26.10.1974 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

633. Gleb Yakovlevich KHOR ( ) 
Data urodzenia: 

8.4.1963 

Członek Dumy 

Państwowej, który 
 



Pleć: mężczyzna ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

634. 

Dmitry Anatolievich 

KHUBEZOV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

20.12.1971 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

635. 
Roza Basirovna CHEMERIS 

( ) 

Data urodzenia: 

11.6.1978 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

636. 
Alexey Vasilievich CHEPA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

22.11.1955 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

637. 

Rifàt Gabdulkhakovich 

SHAYHUTDINOV 

( ) 

Data urodzenia: 

23.12.1963 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

638. 

Grigory Vladimirovich 

SHILKIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

20.10.1976 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

639. 

Alexander Mikhailovich 

SHOLOKHOV 

( ) 

Data urodzenia: 

25.1.1962 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

640. 

Elena Alexandrovna 

YAMPOLSKAYA 

( ь я ) 

Data urodzenia: 

20.6.1971 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

641. 

Irina Anatolievna 

YAROVAYA 

( ь я ) 

Data urodzenia: 

17.10.1966 

Pleć: kobieta 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

642. 
Nikita RUMYANTSEV 

(я ь ) 

Data urodzenia: 

27.4.1988 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 



643. 
Mikhail KISELYOV 

(ё ) 

Data urodzenia: 

18.6.1986 

Pleć: mężczyzna 

Członek Dumy 

Państwowej, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową. 

 

644. 

Dmitry Anatolyevich 

MEDVEDEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

14.9.1965 

Pleć: mężczyzna 

Wiceprzewodniczący 

Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa. Jako 

członek Narodowej 

Rady Bezpieczeństwa 

poparł 

natychmiastowe 

uznanie przez Rosję 

dwóch 

samozwańczych 

republik. 

 

645. 

Mikhail Vladimirovich MIS 

HUSTIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

3.5.1966 

Pleć: mężczyzna 

Premier Federacji 

Rosyjskiej. Jako 

członek Narodowej 

Rady Bezpieczeństwa 

poparł 

natychmiastowe 

uznanie przez Rosję 

dwóch 

samozwańczych 

republik. 

 

646. 

Vladimir Alexandrovich 

KOLOKOLTSEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

11.5.1961 

Pleć: mężczyzna 

Minister spraw 

wewnętrznych 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek 

Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa 

poparł 

natychmiastowe 

uznanie przez Rosję 

 



dwóch 

samozwańczych 

republik. 

647. 
Sergei Borisovich IVANOV 

( ) 

Data urodzenia: 

31.1.1953 

Pleć: mężczyzna 

Specjalny 

przedstawiciel 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej ds. działań 

na rzecz środowiska, 

ekologii i transportu. 

Jako członek 

Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa 

poparł 

natychmiastowe 

uznanie przez Rosję 

dwóch 

samozwańczych 

republik. 

 

648. 

Igor Olegovich 

SHCHYOGOLEV 

(ь ё ) 

Data urodzenia: 

10.11.1965 

Pleć: mężczyzna 

Przedstawiciel 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej w 

Centralnym Okręgu 

Federalnym, pełen 

doradca państwowy 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek 

Narodowej Rady 

Bezpieczeństwa 

poparł 

natychmiastowe 

uznanie przez Rosję 

dwóch 

samozwańczych 

republik. 

 

649. 

Vladislav Leonidovich 

BRUEV 

(  

) 

Data urodzenia: 1977 

Funkcja: szef 

Homelskiej Grapy 

Pogranicznej 

Stopień: pułkownik 

Miejsce urodzenia: 

Charków, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Szef białoruskiej 

Homelskiej Grapy 

Pogranicznej. Jego 

zadaniem jest 

nadzorowanie 

bezpieczeństwa 

granicy w obwodzie 

homelskim, w tym 

granicy między 

 



Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Białorusią a Ukrainą, 

oraz przepływu osób i 

towarów przez tę 

granicę. Oddziały 

rosyjskie 

przekroczyły granicę 

między Białorusią a 

Ukrainą w obwodzie 

homelskim podczas 

agresji wojskowej 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. Jest 

zatem odpowiedzialny 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

650. 

Oleg Anatolyevich 

EIBATOV 

( ь ) 

Funkcja: szef 

Mozyrskiego Oddziału 

Pogranicznego 

Stopień: pułkownik 

Płeć: mężczyzna 

Szef Mozyrskiego 

Oddziału 

Pogranicznego. Jego 

zadaniem jest 

nadzorowanie 

bezpieczeństwa w 

rejonie mozyrskim, w 

tym granicy między 

Białorusią a Ukrainą, 

oraz przepływu osób i 

towarów przez tę 

granicę. Oddziały 

rosyjskie 

przekroczyły granicę 

między Białorusią a 

Ukrainą w rejonie 

mozyrskim podczas 

agresji wojskowej 

 



Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. Jest 

zatem odpowiedzialny 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

651. 

Dmitry Alexandrovich 

VINNIKOV 

(  

) 

Funkcja: szef 

Pińskiego Oddziału 

Pogranicznego 

Stopień: pułkownik 

Data urodzenia: 1979 

Obywatelstwo: 

białoruskie Pleć: 

mężczyzna 

Szef białoruskiego 

Pińskiego Oddziału 

Pogranicznego. Jego 

zadaniem jest 

nadzorowanie 

bezpieczeństwa w 

rejonie pińskim, w 

tym granicy między 

Białorusią a Ukrainą, 

oraz przepływu osób i 

towarów przez tę 

granicę. Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. 

Oddziały rosyjskie 

przekroczyły granicę 

między Białorusią a 

Ukrainą w rejonie 

pińskim podczas 

agresji wojskowej 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

652. 
Aleksandr PASHKEVICH ( 

) 

Funkcja: szef sztabu 

jednostki wojskowej 

65408/lotnisko 

Łuniniec 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Szef sztabu 

białoruskiej jednostki 

65408/lotnisko 

Łuniniec. Pełniąc tę 

funkcję, brał udział w 

koncentracji 

rosyjskiego potencjału 

wojskowego na 

lotnisku Łuniniec, co 

stanowiło część 

przygotowań do 

agresji wojskowej w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

i ułatwiło 

przeprowadzenie tej 

agresji.. Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

 

653. 
Andrei Lukyanovich 

( ь я ) 

Funkcja: pilot 

wojskowy, pułkownik, 

Pułkownik, pilot 

wojskowy, zastępca 
 



zastępca dowódcy sil 

powietrznych i sil 

obrony 

przeciwlotniczej - szef 

lotnictwa Białorusi, 

dowódca jednostki 

wojskowej 06752/ 

lotnisko Moczułiszcze 

Obywatelstwo: 

białoruskie Płeć: 

mężczyzna 

dowódcy białoruskich 

sil powietrznych i sil 

obrony 

przeciwlotniczej / szef 

lotnictwa Białorusi, 

dowódca jednostki 

wojskowej 

06752/lotnisko 

Moczułiszcze. Pełniąc 

tę funkcję, 

uczestniczył we 

wspólnych 

ćwiczeniach 

wojskowych Rosji i 

Białorusi 

poprzedzających 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej, 

które przygotowały 

agresję wojskową 

przeciw Ukrainie w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

654. Aleksandr KRIVETS ( ) 
Funkcja: dowódca 

Bazy Czerwonego 

Dowódca Bazy 

Czerwonego 
 



Sztandaru 

..Radomskaja" 116. 

Gwardyjskiego 

Korpusu Lotnictwa 

Szturmowe go/lotnisko 

Lida 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Sztandaru 

"Radomskaja'' 116. 

Gwardyjskiego 

Korpusu Lotnictwa 

Szturmowego/lotnisk

o Lida. Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji. Pełniąc tę 

funkcję, brał udział w 

koncentracji 

rosyjskiego potencjału 

wojskowego na 

lotnisku Lida przed 

agresją wojskową 

Rosji w dniu 24 

lutego 2022 r. Jest 

zatem odpowiedzialny 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

655. 
Yuri PYZHIK 

( ) 

Funkcja: pilot 

wojskowy, pułkownik, 

dowódca jednostki 

wojskowej 54804, 

dowódca 61. Bazy 

Lotnictwa 

Bojowego/lotnisko 

Baranowicze 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Pułkownik, pilot 

wojskowy oraz 

dowódca białoruskiej 

61. Bazy Lotnictwa 

Bojowego/lotnisko 

Baranowicze. Należy 

do białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Pełniąc tę 

funkcję uczestniczył 

we wspólnych 

 



ćwiczeniach 

wojskowych Rosji i 

Białorusi 

poprzedzających 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej, 

które przygotowały 

agresję wojskową 

Rosji w dniu 24 

lutego 2022 r. Jest 

zatem odpowiedzialny 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

656. 

Vladimir Nikolaevich 

KUPRIYANYUK 

(  

) 

Funkcja: szef sztabu - 

pierwszy zastępca 

dowódcy Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Data urodzenia: 

11.7.1972 

Miejsce urodzenia: 

wieś Kamieniuki, 

powiat kamieniecki, 

obwód brzeski, były 

ZSRR (obecnie 

Białoruś) 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Szef sztabu i pierwszy 

zastępca dowódcy 

białoruskiego 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego. Należy 

do białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji. Na tym 

stanowisku 

odpowiada za udział 

dowodzonych przez 

siebie oddziałów we 

wspólnych 

białorusko-rosyjskich 

ćwiczeniach 

wojskowych, które 

poprzedzały 

 



koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

stanowiącą 

przygotowanie i 

ułatwienie do agresji 

wojskowej Rosji 

przeciw Ukrainiew 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

657. 

Andrei Konstantinovich 

NEKRASHEVICH 

( ) 

Funkcja: szef Głównej 

Dyrekcji ds. Szkoleń 

Bojowych Sil 

Zbrojnych 

Stopień: generał 

dywizji Data 

urodzenia: 1.1.1968 

Miejsce urodzenia: 

obwód homelski, były 

ZSRR (obecnie 

Białoruś) 

Obywatelstwo: 

białoruskie Pleć: 

mężczyzna 

Szef białoruskiej 

Głównej Dyrekcji ds. 

Szkoleń Bojowych Sil 

Zbrojnych Republiki 

Białorusi. Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. Na tym 

stanowisku 

odpowiada za nadzór 

nad wspólnymi 

szkoleniami 

bojowymi 

białoruskich sil 

zbrojnych i sil 

zbrojnych obcych 

państw. Publicznie 

pochwalał wspólne 

 



białorusko-rosyjskie 

ćwiczenia wojskowe, 

które przygotowały i 

ułatwiły agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

658. 

Viktor Vladimirovich 

GULEVICH 

( ) 

Data urodzenia: 

14.5.1969 

Miejsce urodzenia: 

Velyka Pader, okręg 

słucki, region miński, 

były ZSRR (obecnie 

Białoruś) 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Szef sztabu 

generalnego 

białoruskich sil 

zbrojnych - pierwszy 

wiceminister obrony 

Republiki Białorusi. 

Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Na tym 

stanowisku wspierał, 

nadzorował i 

publicznie 

komentował wspólne 

białorusko-rosyjskie 

ćwiczenia wojskowe, 

które przygotowały i 

ułatwiły agresję 

wojskową Rosji w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

 



działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

659. 
Volfovich Aleksandr 

GRIGORYEVICH, (ь ь ) 

Funkcja: sekretarz 

stanu Rady 

Bezpieczeństwa 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Sekretarz stanu Rady 

Bezpieczeństwa 

Republiki 

Białoruskiej; według 

lokalnych źródeł 

wojskowych 

nadzorował ćwiczenia 

wojskowe, Allied 

Resolve 2022", które 

przygotowały i 

ułatwiły agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

 

660. Andrey ZHUK 

Funkcja: wiceminister 

obrony Białorusi, 

generał dywizji 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Wiceminister obrony 

Republik 

Białoruskiej. Pełniąc 

tę funkcję, 

uczestniczył we 

wspólnych 

ćwiczeniach 

 



wojskowych Rosji i 

Białorusi 

poprzedzających 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej, 

które przygotowały i 

ułatwiły agresję 

wojskową Rosji na 

Ukrainę w dniu 24 

lutego 2022 r. Jest 

zatem odpowiedzialny 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

661. Sergei SIMONENKO 

Funkcja: generał 

dywizji, wiceminister 

obrony ds. uzbrojenia, 

szef ds. uzbrojenia 

Data urodzenia: 

2.4.1968 

Miejsce urodzenia: 

Kościukowicze, obwód 

mohyle wsk i 

Pleć: mężczyzna 

General dywizji, 

wiceminister obrony 

ds. uzbrojenia, szef 

ds. uzbrojenia 

Republiki 

Białoruskiej. Należy 

do białoruskiej armii, 

która wspierała i 

ułatwiała agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie w 

dniu 24 lutego 2022 

r., w szczególności 

poprzez 

zorganizowanie i 

udział we wspólnych 

ćwiczeniach sil 

zbrojnych Rosji i 

Białorusi w 

 



tygodniach 

poprzedzających 

agresję wojskową. 

Jako generał dywizji 

oraz wiceminister 

obrony ds. uzbrojenia 

Republiki Białorusi 

jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

662. Andrei BURDYKO 

Funkcja: general 

dywizji, wiceminister 

obrony ds. logistyki, 

szef logistyki 

Miejsce urodzenia: 

Pleszczenice, obwód 

miński 

Pleć: mężczyzna 

General dywizji, 

wiceminister obrony i 

logistyki, szef 

logistyki Republiki 

Białorusi. Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała i 

ułatwiała agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie w 

dniu 24 lutego 2022 

r., w szczególności 

poprzez 

zorganizowanie i 

udział we wspólnych 

ćwiczeniach sil 

zbrojnych Rosji i 

Ukrainy w tygodniach 

poprzedzających 

agresję wojskową. 

Jako generał dywizji i 

wiceminister obrony 

ds. logistyki 

Republiki Białorusi 

 



jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

663. 

Nikolai Mikhailovich 

ROGASHCHUK 

(  

) 

Pleć: mężczyzna 

Doradca prezydenta 

Aleksandra 

Łukaszenki i 

inspektor obwodu 

homelskiego. Pełniąc 

tę funkcję, wspierał 

wspólne rosyjsko- 

białoruskie ćwiczenia 

wojskowe, które 

przygotowały agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

 

664. 

Vadim Ivanovich 

DENISENKO 

( ) 

Funkcja: generał 

dywizji, dowódca sil 

operacji specjalnych sil 

zbrojnych 

Data urodzenia: 

3.9.1967 

Generał dywizji, 

dowódca sil operacji 

specjalnych. Pełniąc 

tę funkcję, 

uczestniczył we 

wspólnych 

 



Miejsce urodzenia: 

Budapeszt, Węgry 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

ćwiczeniach 

wojskowych Rosji i 

Białorusi 

poprzedzających 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej, 

które przygotowały 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. Należy 

do białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

665. 
Aleksandr LOZITSKY 

( ) 

Funkcja: 

podpułkownik, 

dowódca 

jednostki 

65408/lotnisko 

Łuniniec 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Podpułkownik 

białoruskiego wojska 

i dowódca jednostki 

65408/lotnisko 

Łuniniec. Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie. Pełniąc tę 

funkcję, uczestniczył 

we wspólnych 

ćwiczeniach 

wojskowych Rosji i 

 



Białorusi 

poprzedzających 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej, 

które przygotowały 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

666. 

Igor Viktorovich 

DEMIDENKO 

(ь ) 

Funkcja: generał 

dywizji, dowódca 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Data urodzenia: 

5.2.1971 

Miejsce urodzenia: 

Mohylew, były ZSRR 

(obecnie Białoruś) 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Generał dywizji, 

dowódca 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Republiki Białorusi. 

Należy do 

białoruskiej armii, 

która wspierała 

agresję wojskową 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. Na tym 

stanowisku 

odpowiada za udział 

dowodzonych przez 

siebie oddziałów we 

wspólnych 

białorusko- rosyjskich 

ćwiczeniach 

 



wojskowych, które 

przygotowały i 

ułatwiły agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie. 

Uczestniczył w tych 

ćwiczeniach i 

nadzorował udział w 

nich swoich 

oddziałów. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

667. 

Yuri Vitoldovich 

SHULEYKO 

(alias Yury Vitoldovich 

SHULEIKO) 

Data urodzenia: 1968 

Miejsce urodzenia: 

Kozlowszczyzna w 

okręgu 

Zdzięciol, obwód 

grodzieński 

Nr tel. 

(25.2.2022375 162) 

21-23-32 

Pleć: mężczyzna 

Przewodniczący 

Obwodowego 

Komitetu 

Wykonawczego w 

Brześciu. Pełniąc tę 

funkcję, odpowiada za 

mobilizację i obronę 

cywilną, a także za 

kontakty z 

organizacjami 

wojskowymi, w tym 

w czasie wspólnych 

rosyjsko-białoruskich 

ćwiczeń wojskowych, 

które miały miejsce 

niedaleko Brześcia w 

ramach przygotowań 

do agresji wojskowej 

Rosji przeciw 

Ukrainie w dniu 24 

lutego 2022 r. 

 



Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

668. 
Ivan Ivanovich KRUPKO 

( ) 

Funkcja: 

przewodniczący 

Obwodowego 

Komitetu 

Wykonawczego w 

Homlu 

Data urodzenia: 

23.7.1974 

Miejsce urodzenia: 

Burdewicze, okręg 

Korelicze, były ZSRR 

(obecnie Białoruś) 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Pleć: mężczyzna 

Przewodniczący 

Obwodowego 

Komitetu 

Wykonawczego w 

Homlu. Na tym 

stanowisku 

odpowiada za 

nadzorowanie 

kontaktów między 

lokalnymi organami 

wykonawczymi i 

administracyjnymi 

okręgu a organami 

wojskowymi, a także 

za wdrażanie kwestii 

związanych z 

obronnością i 

bezpieczeństwem 

państwowym. 

Wspólne rosyjsko-

białoruskie ćwiczenia 

wojskowe, które 

poprzedziły agresję 

wojskową Rosji 

przeciw Ukrainie, 

odbywały się w 

obwodzie homelskim. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

669. 

Vladimir Vladimirovich 

PUTIN 

(  

) 

Funkcja: prezydent 

Federacji Rosyjskiej 

Data urodzenia: 

7.10.1952 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad (obecnie 

Petersburg), były 

ZSRR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Pleć: mężczyzna 

Prezydent Federacji 

Rosyjskiej. 

W dniu 22 lutego 

2022 r. podpisał 

dekret uznający 

.niezależność i 

suwerenność" 

niekontrolowanych 

przez rząd obszarów 

ukraińskich obwodów 

donieckiego i 

ługańskiego oraz 

nakazał 

rozmieszczenie 

rosyjskich sil 

zbrojnych na tych 

obszarach. 

W dniu 24 lutego 

2022 r. wydał rozkaz 

operacji wojskowej w 

Ukrainie, w wyniku 

którego rosyjskie siły 

zbrojne rozpoczęły 

atak na Ukrainę. Taki 

atak jest jawnym 

naruszeniem 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

670. 

Sergey Viktorovich 

LAVROV 

(  

) 

Funkcja: minister 

spraw zagranicznych 

Federacji Rosyjskiej 

Data urodzenia: 

21.3.1950 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, były ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Pleć: mężczyzna 

Minister spraw 

zagranicznych 

Federacji Rosyjskiej. 

Jako członek 

rosyjskiej Rady 

Bezpieczeństwa 

wspierał 

natychmiastowe 

uznanie przez Rosję 

dwóch 

samozwańczych 

republik. 

Jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

 

671. Igor Ivanovich SECHIN (ь ) 

Data urodzenia: 

7.9.1960 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad, ZSRR 

(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Dyrektor generalny 

Rosneftu, rosyjskiego 

państwowego 

przedsiębiorstwa 

paliwowego i jednego 

z największych na 

świecie producentów 

surowej ropy 

naftowej. Jeden z 

najbardziej zaufanych 

i najbliższych 

28.2.2022 



doradców Władimira 

Putina oraz jego 

osobisty przyjaciel. 

Codziennie kontaktuje 

się z rosyjskim 

prezydentem. Jest 

uznawany za jednego 

z najbardziej 

wpływowych 

członków rosyjskiej 

elity politycznej. Jego 

związki z 

Władimirem Putinem 

są długie i głębokie. 

W latach 90. XX 

wieku pracował z nim 

w urzędzie mera 

Petersburga i od tego 

czasu jest wobec 

niego lojalny. W 1999 

r. został zastępcą 

szefa administracji 

Władimira Putina, w 

2008 r. 

wicepremierem, a w 

2012 r. dyrektorem 

generalnym Rosneftu. 

Jest jednym z 

rosyjskich oligarchów 

działających w 

partnerstwie z 

rosyjskim państwem. 

 

Należy do tych w 

kręgu Władimira 

Putina, którzy 

uzyskują korzyści 

finansowe i ważne 

zlecenia w zamian za 

podległość i lojalność. 

Prezydent zlecał mu 

ważne i trudne 

zadania i wynagrodził 

kierownictwem 

 



Rosneftu i dużym 

bogactwem. Rosneft 

pod jego 

kierownictwem 

współfinansował 

winnice kompleksu 

pałacowego w 

Gelendżyku, który jak 

się uważa, jest 

użytkowany osobiście 

przez prezydenta 

Władimira Putina. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

oraz uzyskiwał 

korzyści od tych 

decydentów. 

Ponadto Rosneft 

Aero, spółka zależna 

Rosneftu, której jest 

dyrektorem 

generalnym, dostarcza 

paliwa do silników 

odrzutowych na 

lotnisko w 

Symferopolu, które 

obsługuje połączenie 

lotnicze między 

terytorium 

bezprawnie 

przyłączonego 

Krymu, 

Sewastopolem a 

Rosją. Wspiera on 

zatem umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 



Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

672. 

Nikolay Petrovich 

TOKAREV 

( ) 

Data urodzenia: 

20.12.1950 

Miejsce urodzenia: 

Karaganda, Kazachska 

SRR (obecnie 

Kazachstan) 

Dyrektor generalny 

Transneftu, dużego 

rosyjskiego 

przedsiębiorstwa 

paliwowego i 

gazowego. Długoletni 

znajomy i bliski 

wspólnik Władimira 

Putina. W latach 80. 

XX wieku służył z 

nim w KGB. Jeden z 

rosyjskich oligarchów 

państwowych, który 

w latach 2000., gdy 

Władimir Putin 

konsolidował władzę, 

uzyskał kontrolę nad 

znacznymi aktywami 

państwowymi i który 

działa w ścisłym 

partnerstwie z 

rosyjskim państwem. 

Kieruje Transneftem - 

jednym z 

najważniejszych 

rosyjskich 

przedsiębiorstw 

kontrolowanych przez 

rząd, które 

transportuje znaczne 

ilości rosyjskiej ropy 

poprzez dobrze 

rozwiniętą sieć 

rurociągów. 

28.2.2022 



 

Transneft jest jednym 

z głównych 

sponsorów kompleksu 

pałacowego w 

Gelendżyku, który jak 

się powszechnie 

uważa, jest 

użytkowany osobiście 

przez prezydenta 

Władimira Putina. 

Czerpie korzyści z 

bliskich kontaktów z 

rosyjskimi władzami. 

Jego bliscy krewni i 

znajomi wzbogacili 

się dzięki umowom 

podpisanym z 

przedsiębiorstwami 

państwowymi. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

oraz uzyskiwał 

korzyści od tych 

decydentów. 

 

673. 

Alisher USMANOV 

(rosyjski: ; uzbecki: Alisher 

USMONOV) 

Data urodzenia: 

9.9.1953 

Miejsce urodzenia: 

Chust, Uzbecka SRR, 

Związek Radziecki 

Funkcja: rosyjski 

oligarcha 

Prokremlowski 

oligarcha o bardzo 

bliskich związkach z 

rosyjskim 

prezydentem 

Władimirem Putinem. 

Określany jako jeden 

z ulubionych 

oligarchów Władimira 

Putina. Uznawany za 

jednego z rosyjskich 

biznesmenów-

urzędników, którym 

28.2.2022 



powierzono obsługę 

przepływów 

finansowych, ale 

których stanowiska 

zależą od woli 

prezydenta. Uważa 

się, że stanowił 

przykrywkę dla 

prezydenta Władimira 

Putina i rozwiązywał 

jego problemy 

biznesowe. Według 

FinCen zapłacił 6 mln 

USD wpływowemu 

doradcy Władimira 

Putina - Valentinowi 

Yumashevowi. 

Dmitry Medvedev, 

wiceprzewodniczący 

Rady Bezpieczeństwa 

Rosji i były prezydent 

i premier Rosji 

korzystał osobiście z 

luksusowych 

rezydencji 

kontrolowanych przez 

Usmanova. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

 

Ma udziały w 

przedsiębiorstwach z 

sektora rudy żelaza, 

stali, mediów i 

internetu. Jego 

największy holding to 

gigant stalowy 

 



Metalloinvest. Gdy 

przejął kontrolę nad 

dziennikiem 

ekonomicznym 

Kommersant, 

ograniczona została 

wolność redakcji, a 

gazeta przyjęła 

stanowisko 

ostentacyjnie 

prokremlowskie. 

Kommersant pod 

kierownictwem 

Usmanova 

opublikował 

propagandowy 

antyukraiński artykuł 

Dmitriya Medvedeva, 

w którym były 

prezydent Rosji 

argumentował, że nie 

ma sensu 

podejmować rozmów 

z obecnymi władzami 

Ukrainy, które w jego 

opinii są sterowane z 

zagranicy. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał 

polityki rosyjskiego 

rządu destabilizujące 

Ukrainę. 

674. Petr Olegovich AVEN (ё ) 

Data urodzenia: 

16.3. 1955 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: oligarcha 

mający bliskie związki 

z Władimirem 

Putinem; jeden z 

głównych 

Jeden z oligarchów 

najbliższych 

Władimirowi 

Putinowi. Ważny 

udziałowiec Alfa 

Group, do której 

należy jeden z dużych 

rosyjskich banków 

Alfa Bank. Jeden z 

ok. 50 bogatych 

rosyjskich 

28.2.2022 



udziałowców Alfa 

Group. 

Płeć: mężczyzna 

biznesmenów, którzy 

regularnie spotykają 

się z Władimirem 

Putinem na Kremlu. 

Nie podejmuje 

działań niezależnie od 

żądań prezydenta. 

Jego przyjaźń z 

Władimirem Putinem 

datuje się na wczesne 

lata 90. XX wieku. 

Gdy był ministrem 

stosunków 

gospodarczych z 

zagranicą, pomagał 

Władimirowi 

Putinowi, 

ówczesnemu 

wicemerowi 

Petersburga w 

dochodzeniu komisji 

Mariny Salye. 

Uchodzi za bardzo 

bliskiego przyjaciela 

szefa Rosneftu Igora 

Sechina, jednego z 

kluczowych 

sojuszników Putina. 

Najstarsza córka 

Władimira Putina 

Maria prowadziła 

projekt charytatywny 

Alfa-Endo, 

finansowany przez 

Alfa Bank. 

Czerpał korzyści ze 

związków z rządem. 

Napisał list do 

Władimira Putina, w 

którym skarży się na 

decyzję 

Moskiewskiego Sądu 

Arbitrażowego w 



sprawie dotyczącej 

jednego ze swoich 

interesów. Władimir 

Putin nakazał 

prokuratorowi 

generalnemu 

przeprowadzenie 

dochodzenia w tej 

sprawie. Władimir 

Putin wynagrodził 

lojalność Alfa Group 

wobec rosyjskich 

władz, udzielając 

pomocy politycznej 

jej planom inwestycji 

za granicą. 

Aven i jego partner 

biznesowy Mikhail 

Fridman uczestniczyli 

w staraniach Kremla o 

uchylenie zachodnich 

sankcji nałożonych w 

związku z agresywną 

polityką Rosji wobec 

Ukrainy. W 2016 r. 

Władimir Putin 

ostrzegł Avena o 

możliwości nałożenia 

przez USA 

dodatkowych sankcji 

na Avena i/lub Alfa 

Bank i zasugerował, 

że musi podjąć kroki, 

by chronić siebie i 

Alfa Bank, co też 

Aven zrobił. W 2018 

r. Aven wraz z 

Fridmanem odwiedził 

Waszyngton z 

nieformalną misją 

przekazania 

wiadomości od 

rosyjskiego rządu w 



sprawie sankcji USA i 

sankcji odwetowych 

Federacji Rosyjskiej. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

oraz uzyskiwał 

korzyści od tych 

decydentów. Wspierał 

działania lub polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

675. 

Mikhail Maratovich 

FRIDMAN 

( ) 

Data urodzenia: 

21.4.1964 

Miejsce urodzenia: 

Lwów, Ukraińska SRR 

(obecnie Ukraina) 

Płeć: mężczyzna 

Założyciel i jeden z 

głównych 

udziałowców Alfa 

Group, do której 

należy duży rosyjski 

bank Alfa Bank. 

Udało mu się 

utrzymywać ścisłe 

związki z 

administracją 

Władimira Putina; jest 

uznawany za jednego 

z czołowych 

rosyjskich finansistów 

i pomocników 

ścisłego kręgu Putina. 

Dzięki powiązaniom z 

rządem udało mu się 

nabyć aktywa 

państwowe. 

Najstarsza córka 

Władimira Putina 
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Maria prowadziła 

projekt charytatywny 

Alfa-Endo, 

finansowany przez 

Alfa Bank. Władimir 

Putin wynagrodził 

lojalność Alfa Group 

wobec rosyjskich 

władz, udzielając 

pomocy politycznej 

jej planom inwestycji 

za granicą. 

Fridman i jego partner 

biznesowy Petr Aven 

uczestniczyli w 

staraniach Kremla o 

uchylenie zachodnich 

sankcji nałożonych w 

związku z agresywną 

polityką Rosji wobec 

Ukrainy. W 2018 r. 

Fridman wraz z 

Avenem odwiedził 

Waszyngton z 

nieformalną misją 

przekazania 

wiadomości od 

rosyjskiego rządu w 

sprawie sankcji USA i 

sankcji odwetowych 

Federacji Rosyjskiej. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

oraz uzyskiwał 

korzyści od tych 

decydentów. Wspierał 

działania lub polityki 



podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

676. 

Sergei Pavlovich 

ROLDUGIN 

( ) 

Data urodzenia: 

28.9.1951 

Miejsce urodzenia: 

obwód sachaliński 

Wiolonczelista 

Funkcja: biznesmen, 

bliski przyjaciel 

Władimira Putina 

Biznesmen o ścisłych 

związkach z 

Władimirem Putinem. 

Jest częścią siatki 

finansowej Putina. 

Posiada co najmniej 5 

podmiotów offshore i 

przechowuje swoje 

aktywa w Banku 

Rossiya (objętym 

unijnymi sankcjami), 

znanym w Moskwie 

jako "portfel Putina". 

Według śledztwa 

Międzynarodowe 

Konsorcjum 

Dziennikarzy 

Śledczych odpowiada 

za "przerzucenie" co 

najmniej 2 mld USD 

poprzez banki i spółki 

offshore w ramach 

tajnej siatki 

finansowej Putina. 

Brał także udział w 

"Pralni Trojki", do 

której poprzez system 

wprowadził miliardy 

USD. Otrzymał też 

ponad 69 mln USD 

poprzez spółki w 

ramach "Pralni 

Trojki". 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 
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decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

677. 

Dmitry Sergeyevich 

PESKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

17.10.1967 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

Jest sekretarzem 

prasowym prezydenta 

Władimira Putina. 

Publicznie bronił 

agresywnej polityki 

Rosji wobec Ukrainy, 

w tym bezprawnej 

aneksji Krymu i 

Sewastopola przez 

Federację Rosyjską. 

W licznych 

oświadczeniach 

podkreślał, że 

terytorium Krymu i 

Sewastopola jest 

integralną częścią 

Rosji i nie jest 

możliwe ich 

odzyskanie przez 

Ukrainę. Nazywał 

działania Ukrainy 

mające na celu 

zakończenie 

rosyjskiej okupacji 

Półwyspu 

Krymskiego 

roszczeniem 

terytorialnym wobec 

Rosji. Wyrażał opinię, 

że negocjacje z 

władzami Ukrainy nie 

są możliwe, 

podkreślając, że 

władze te nie są przez 

Rosję uznawane za 

partnera do rozmów. 

Wbrew faktom 

twierdził, że w 
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Donbasie nie ma 

oddziałów rosyjskich. 

Dawał też do 

zrozumienia, że 

sankcje Zachodu nie 

mają faktycznego 

wpływu na Rosję. 

Zagroził, że w 

odpowiedzi Rosja 

wystąpi z sankcjami 

odwetowymi. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał 

działania lub polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 

i bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażające. 

678. 

Dmitry Nikolaevich 

CHERNYSHENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

20.9.1968 

Miejsce urodzenia: 

Saratow, Rosja 

Funkcja: rosyjski 

wicepremier ds. 

turystyki, sportu, 

kultury i łączności; 

członek zarządu kolei 

rosyjskich 

Płeć: mężczyzna 

Wicepremier ds. 

turystyki, sportu, 

kultury i łączności 

oraz członek zarządu 

kolei rosyjskich, 

mianowany na to 

stanowisko przez rząd 

Federacji Rosyjskiej. 

W październiku 2021 

r. Rosja rozpoczęła 

bezprecedensową 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

Rosyjskie siły zbrojne 
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przeprowadziły na 

tych obszarach 

manewry wojskowe 

na wielką skalę. 

Doprowadziło to do 

eskalacji konfliktu i 

destabilizująco 

wpłynęło na Ukrainę. 

Zarówno personel 

wojskowy, jak i sprzęt 

wojskowy rosyjskich 

sił zbrojnych zostały 

przetransportowane 

na obszary w pobliżu 

granicy z Ukrainą 

kolejami rosyjskimi, 

których jest on 

członkiem zarządu. W 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Rosja rozpoczęła na 

Ukrainie agresję 

wojskową na pełną 

skalę. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

679. 

Irek Envarovich 

FAIZULLIN 

( ) 

Data urodzenia: 

8.12.1962 

Miejsce urodzenia: 

Kazań, ZSRR (obecnie 

Federacja Rosyjska) 

Rosyjski minister 

budownictwa i 

mieszkalnictwa oraz 

członek zarządu kolei 

rosyjskich, 

mianowany na to 
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Funkcja: członek 

zarządu kolei 

rosyjskich; 

minister budownictwa i 

mieszkalnictwa 

Federacji Rosyjskiej 

Płeć: mężczyzna 

stanowisko przez rząd 

Federacji Rosyjskiej. 

W październiku 2021 

r. Rosja rozpoczęła 

bezprecedensową 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

Rosyjskie siły zbrojne 

przeprowadziły na 

tych obszarach 

manewry wojskowe 

na wielką skalę. 

Doprowadziło to do 

eskalacji konfliktu i 

destabilizująco 

wpłynęło na Ukrainę. 

Zarówno personel 

wojskowy, jak i sprzęt 

wojskowy rosyjskich 

sił zbrojnych zostały 

przetransportowane 

na obszary w pobliżu 

granicy z Ukrainą 

kolejami rosyjskimi, 

których jest on 

członkiem zarządu. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 



bezpieczeństwo na 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

680. 

Vitaly Gennadyevich 

SAVELYEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

18.1.1954 

Miejsce urodzenia: 

Taszkent, Uzbekistan 

Funkcja: członek 

zarządu kolei 

rosyjskich; minister 

transportu Rosji od 

2020 r., były dyrektor 

generalny Aeroflotu 

Minister transportu 

Federacji Rosyjskiej 

oraz członek zarządu 

kolei rosyjskich, 

mianowany na to 

stanowisko przez rząd 

Federacji Rosyjskiej. 

Były dyrektor 

generalny Aerofłotu. 

W październiku 2021 

r. Rosja rozpoczęła 

bezprecedensową 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

Rosyjskie siły zbrojne 

przeprowadziły na 

tych obszarach 

manewry wojskowe 

na wielką skalę. 

Doprowadziło to do 

eskalacji konfliktu i 

destabilizująco 

wpłynęło na Ukrainę. 

Zarówno personel 

wojskowy, jak i sprzęt 

wojskowy rosyjskich 

sił zbrojnych zostały 

przetransportowane 

na obszary w pobliżu 

granicy z Ukrainą 

kolejami rosyjskimi, 

których jest on 

członkiem zarządu. 
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Ponadto, gdy stał on 

na czele Aerofłotu, 

przewoźnik ten 

zapewniał regularny 

pasażerski transport 

lotniczy między 

portami lotniczymi w 

Rosji a 

międzynarodowym 

portem lotniczym w 

Symferopolu, a tym 

samym wspierał 

umocnienie integracji 

bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważało 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 
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W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

 

681. 

Andrey Anatolyevich 

TURCHAK 

(, ь ) 

Data urodzenia: 

20.12.1975 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad, ZSRR 

Sekretarz rady 

generalnej partii 

Jedna Rosja i 

pierwszy 

wiceprzewodniczący 
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(obecnie Federacja 

Rosyjska) 

Funkcja: sekretarz rady 

generalnej partii Jedna 

Rosja; 

pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Rady 

Federacji 

Rady Federacji. Jego 

sukces polityczny 

wiąże się z jego 

ojcem, Anatolijem 

Turczakiem, który 

trenował dżudo z 

Władimirem Putinem 

i braćmi Rotenberg. 

Propagował 

pozytywne podejście 

do uznania 

separatystycznych 

tzw. Donieckiej 

Republiki Ludowej i 

tzw. Ługańskiej 

Republiki Ludowej. 

Apelował do władz 

Rosji o dostarczenie 

prorosyjskim siłom 

separatystycznym w 

Donbasie 

zaawansowanej broni. 

Publicznie twierdził, 

że nie jest możliwe 

pokojowe rozwiązanie 

konfliktu w Donbasie 

z władzami Ukrainy. 

Wygłaszał bezzasadne 

stwierdzenia o 

planowanej 

ukraińskiej ofensywie 

wojskowej w 

Donbasie. Prowadził 

negocjacje z Denisem 

Pushilinem, 

przywódcą tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Odwiedził 

punkt mobilizacyjny 

separatystycznych sił 

zbrojnych w strefie 

frontowej w 

Donbasie, by 



osobiście 

pogratulować 

żołnierzom tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej" w Dniu 

Obrońcy Ojczyzny. 

Publicznie bronił 

decyzji Rosji o 

uznaniu 

separatystycznych 

"republik" w 

Donbasie. Twierdził, 

że Rosji obojętne są 

sankcje Zachodu. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

682. 

Tigran Edmondovich 

KEOSAYAN 

( ) 

Data urodzenia: 

4.1.1966 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Rosja 

Funkcja: aktor i 

reżyser, prowadzący na 

kanale NTV 

propagandowy show 

telewizyjny 

poświęcony polityce, 

pt. "International 

Sawmill with Tigran 

Keosayan". 

Jest reżyserem 

filmowym i 

dziennikarzem, który 

rozpowszechnia 

antyukraińską 

propagandę w 

rosyjskich mediach. 

W swoim 

finansowanym przez 

państwo show 

telewizyjnym 

"International 

Sawmill with Tigran 

Keosayan" 

konsekwentnie 
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przedstawiał Ukrainę 

jako słabe i 

skorumpowane 

państwo, które 

funkcjonowało 

wyłącznie dzięki 

pomocy Zachodu. 

Sugerował, że władze 

Ukrainy nie są 

legalne. Wielokrotnie 

stwierdzał, że Krym 

należy do Rosji i że 

Donbas nie jest 

częścią Ukrainy. 

Uczestniczył w forum 

"Russian Donbas" 

zorganizowanym 

przez władze tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej" w 

Doniecku w celu 

rozpowszechniania 

doktryny o "rosyjskim 

Donbasie". Publicznie 

oskarżył Ukrainę o 

eskalowanie 

konfliktu. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

 Show telewizyjny 

"International 
 



Sawmill with Tigran 

Keosayan" otrzymał 

finansowanie od 

rosyjskich 

państwowych 

przedsiębiorstw, które 

było nieuzasadnione 

pod względem 

handlowym, ale 

zostało przyznane 

Keosayanowi w 

uznaniu wysiłków 

propagandowych i za 

lojalność wobec 

Władimira Putina. 

Reżyserował film 

propagandowy "The 

Crimean Bridge. 

Made with Love!", w 

którym gloryfikuje się 

most krymski łączący 

terytorium 

bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z Rosją. 

Film miał być 

prezentem dla 

prezydenta Putina. 

Alexei Gromov, 

pierwszy zastępca 

szefa administracji 

prezydenckiej, 

pomógł w 

zapewnieniu 

państwowych 

środków na film, 

dzięki czemu 

Keosayan osiągnął 

zyski finansowe. 

Zatem uzyskiwał 

korzyści od rosyjskich 

decydentów 



odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

683. 

Olga Vladimirovna 

SKABEYEVA 

(ь ) 

Data urodzenia: 

11.12.1984 

Funkcja: 

współzałożycielka i 

redaktor naczelna 

portalu REGNUM 

Miejsce urodzenia: 

Wołżski, Rosja 

Funkcja: Dziennikarka 

państwowej stacji 

telewizyjnej Rossiya-1, 

prowadzi polityczny 

talkshow "60 minut" 

(wraz z 

mężemYevgeniyem 

Popovem) - najbardziej 

popularny talk-show w 

Rosji 

Płeć: kobieta 

Jest dziennikarką 

państwowej stacji 

telewizyjnej Rossiya-

1. Wraz z mężem, 

Yevgeniyem 

Popovem, prowadzi 

najbardziej popularny 

talk-show polityczny 

w Rosji, "60 minut", 

w którym 

rozpowszechnia 

antyukraińską 

propagandę i promuje 

pozytywny stosunek 

do aneksji Krymu i 

działań separatystów 

w Donbasie. 

W swoim programie 

konsekwentnie 

przedstawiała sytuację 

na Ukrainie w 

stronniczy sposób, 

opisując ten kraj jako 

sztuczne państwo, 

wspierane zarówno 

pod względem 

militarnym, jak i 

finansowym przez 

Zachód, a tym samym 

- jako zachodniego 

satelitę i narzędzie w 

rękach NATO. 

Umniejszała również 

rolę Ukrainy, 

określając ją jako 

"współczesną anty-

Rosję". Ponadto 

często zapraszała 

takich gości jak 
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Eduard Basurin, 

sekretarz prasowy 

dowództwa 

wojskowego tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej" i Denis 

Pushilin, przywódca 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Wyprosiła gościa, 

który nie zgadzał się z 

linią narracyjną 

propagandy 

rosyjskiej, np. 

ideologią "rosyjskiego 

świata". Wydaje się, 

że jest świadoma 

cynicznej roli, jaką 

odgrywa - wraz ze 

swoim mężem - w 

machinie rosyjskiej 

propagandy. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialna za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

684. 

Alexander 

PONOMARENKO 

( ь ) 

Data urodzenia: 

27.10. 1964 

Miejsce urodzenia: 

Biłohirsk, Ukraińska 

SRR 

Funkcja: Rosyjski 

oligarcha, prezes 

Jest rosyjskim 

oligarchą i prezesem 

zarządu 

Międzynarodowego 

Portu Lotniczego 

Szeremietiewo. Ma 

bliskie powiązania z 
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zarządu 

Międzynarodowego 

Portu Lotniczego 

Szeremietiewo 

innymi oligarchami 

związanymi z 

Władimirem Putinem, 

a także z Siergiejem 

Aksjonowem, 

przywódcą tzw. 

"Republiki Krymu" 

na terytorium 

bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego. Był 

zaangażowany w 

finansowanie 

kompleksu 

pałacowego w pobliżu 

Gelendżyku, który jak 

się uważa, jest 

osobiście użytkowany 

przez prezydenta 

Władimira Putina. 

W związku z tym 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

685. 

Modest Alexeyevich 

KOLEROV 

( ) 

Data urodzenia: 

12.4.1963 

Miejsce urodzenia: 

Kimowsk, Rosja 

Funkcja: 

Współzałożyciel i 

redaktor naczelny 

portalu REGNUM 

specjalizującego się w 

obszarze posowieckim. 

W latach 2005-2007 

pracował w 

Jest 

współzałożycielem i 

redaktorem 

naczelnym portalu 

REGNUM, który był 

przez niego 

wykorzystywany do 

rozpowszechniania 

agresywnych i 

stronniczych narracji 

propagandowych 

przeciw Ukrainie i 

promowania 
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administracji 

prezydenckiej. 

Płeć: mężczyzna 

pozytywnego 

stosunku do aneksji 

Krymu i działań 

separatystów w 

Donbasie. Często 

przedstawiał Ukrainę 

jako faszystowski lub 

neonazistowski kraj i 

prozachodnią 

marionetkę. 

Stwierdził, że Ukraina 

została stworzona 

sztucznie przez 

Lenina i Stalina. 

Według jego 

publikacji Ukraina 

zawdzięcza swoją 

niezależność Rosji, a 

tym samym nie 

zasługuje na prawo do 

bycia suwerennym 

państwem. 

Zasugerował też, że 

Rosja powinna 

zakończyć istnienie 

Ukrainy. 

Ponadto 

zaproponował podział 

Ukrainy pomiędzy jej 

sąsiadów i groził, że 

niezależna Ukraina 

będzie zagrożeniem 

dla Rosji. Aktywnie 

lobbował za uznaniem 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej" i 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej" i 

za kolejnymi 

działaniami Rosji na 

rzecz separatystów we 

wschodniej Ukrainie. 

Negował dowód 



rosyjskiego wsparcia 

militarnego dla 

separatystów i opisał 

misję OBWE we 

wschodniej Ukrainie 

jako stronniczą i 

podległą Kijowowi. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających oraz za 

utrudnianie pracy 

organizacji 

międzynarodowych 

na Ukrainie. 

686. 

Roman Georgievich 

BABAYAN 

( ) 

Data urodzenia: 

7.12.1967 

Miejsce urodzenia: 

Baku, Azerbejdżan 

Funkcja: Dziennikarz, 

gospodarz 

telewizyjnego show 

"Własna prawda" na 

kanale NTV i "Prawo 

głosu" w TV Cent. Jest 

również redaktorem 

naczelnym radia 

"Moskwa mówi". Jest 

również członkiem 

moskiewskiej dumy 

miejskiej. 

Płeć: mężczyzna 

Jest dziennikarzem i 

członkiem 

moskiewskiej dumy 

miejskiej. Prowadzi 

show telewizyjny 

"Własna prawda" na 

kanale NTV i "Prawo 

głosu" w TV Cent. 

Jest również 

redaktorem 

naczelnym radia 

"Moskwa mówi". 

Rozpowszechnia 

antyukraińską 

propagandę i promuje 

pozytywny stosunek 

do działań 
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separatystów w 

Donbasie. 

W wywiadzie, 

którego udzielił 

portalowi Ukraine.ru, 

wyraźnie stwierdził, 

że każdy mieszkaniec 

Donbasu wolałby, by 

region ten został 

przyłączony do Rosji, 

i zakwestionował 

prawo Ukrainy do jej 

własnych terytoriów. 

Ponadto oskarżył 

władze Ukrainy o 

prześladowania w 

Donbasie 

motywowane 

narodowością i 

defacto o ludobójstwo 

oraz powiedział, że 

Ukraińcy zabijali w 

Donbasie dzieci i 

starsze osoby. 

Popierał też rosyjską 

narrację o 

"faszystowskim 

reżimie" na Ukrainie. 

W tym celu 

przedstawił 

niewyraźne nagranie z 

żołnierzami 

noszącymi emblematy 

niemieckiej 

nazistowskiej 

marynarki, opisując 

ich jako Ukraińców. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

687. 

Yevgeniy Nikolaevich 

PRILEPIN 

(  

), 

alias Zakhar PRILEPIN 

(ros.: 

 ), 

alias Yevgeniy 

LAVLINSKIY (ros.: ) 

Data urodzenia: 

7.7.1975 

Miejsce urodzenia: 

Iljinka, Rosja 

Funkcja: Dziennikarz, 

pisarz, 

współprzewodniczący 

partii "Sprawiedliwa 

Rosja - Patrioci - Na 

Rzecz Prawdy", 

działacz. 

Jest rosyjskim 

aktywistą, 

dziennikarzem, 

pisarzem i 

współprzewodniczący

m partii 

"Sprawiedliwa Rosja - 

Patrioci - Na Rzecz 

Prawdy". Wyraził 

publiczne poparcie 

dla rosyjskich 

separatystów na 

Krymie i w Donbasie. 

Wysłał pomoc dla 

Doniecka i doradzał 

przywódcom 

separatystów. 

Uczestniczył w 

konflikcie w 

Donbasie po stronie 

separatystów, służąc 

jako zastępca 

dowódcy jednego z 

separatystycznych 

batalionów, i 

szczegółowo opisał 

swoje zaangażowanie. 

Ponadto 

wykorzystywał swoją 

sławę i reputację 

słynnego pisarza do 

rozpowszechniania 

antyukraińskiej 

propagandy i do 

promowania 
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pozytywnego 

stosunku do aneksji 

Krymu i do działań 

separatystów w 

Donbasie. Opisywał 

władze Ukrainy jako 

skorumpowane, winił 

je za eskalowanie 

konfliktu, nazwał 

Kijów rosyjskim 

miastem i stwierdził, 

że ostatecznym celem 

Rosji powinno być 

zajęcie Kijowa. 

Występował w 

rosyjskim 

dokumentalnym 

filmie 

propagandowym 

"Crimea: The Way 

Home", który 

gloryfikował 

bezprawną aneksję 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Rosję. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

688. 

Anton Vyacheslavovich 

KRASOVSKY 

( я ), 

Data urodzenia: 

18.7.1975 

Jest dziennikarzem, 

który prowadzi talk 

show "Antonim/" na 
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alias Anton 

Vyacheslavovich 

KUZNETSOV-

KRASOVSKY 

( я -) 

Miejsce urodzenia: 

Podolsk, Rosja 

Funkcja: Działacz, 

dziennikarz, 

propagandysta, 

gospodarz talk-show 

"Antonim/" na RT, 

rosyjskim kanale 

telewizyjnym 

finansowanym przez 

państwo. 

RT, rosyjskim kanale 

telewizyjnym 

finansowanym przez 

państwo. 

Rozpowszechniał 

antyukraińską 

propagandę. Nazwał 

Ukrainę rosyjskim 

terytorium i poniżał 

Ukraińców jako 

naród. Groził 

również, że na 

Ukrainie nastąpi 

inwazja rosyjska, jeśli 

Ukraina zbliży się do 

przystąpienia do 

NATO. Zasugerował, 

że takie działanie 

zakończyłoby się 

"odebraniem" 

ukraińskiej 

konstytucji i 

"spaleniem jej na 

Chreszczatyku". 

Ponadto zasugerował, 

że Ukraina powinna 

przyłączyć się do 

Rosji. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 



689. 

Arkady Viktorovich 

MAMONTOV 

( ) 

Data urodzenia: 

26.5.1962 

Miejsce urodzenia: 

Nowosybirsk, Rosja 

Funkcja: Dziennikarz 

telewizyjny i prezenter 

telewizyjny, gospodarz 

programu 

telewizyjnego pt. 

"Program autorski 

Arkadego 

Mamontowa" na 

kanale telewizyjnym 

Rossija-1, autor 

filmów 

dokumentalnych. 

Jest gospodarzem 

programu 

telewizyjnego pt. 

"Program autorski 

Arkadego 

Mamontova" i 

autorem filmów 

dokumentalnych dla 

rosyjskiej telewizji. 

Rozpowszechniał 

antyukraińską 

propagandę. 

Wyreżyserował 

propagandowy film 

popierający 

bezprawną aneksję 

Krymu i Sewastopola, 

w którym przedstawił 

ukraińskie rządy 

przed bezprawną 

aneksją jako 

chaotyczne i 

zanarchizowane. W 

swoich filmach 

przedstawiał Ukrainę 

jako ośrodek 

neonazizmu, 

faszyzmu, 

nacjonalizmu i 

nastrojów 

antyrosyjskich. 

Wyolbrzymiał rolę 

organizacji skrajnie 

prawicowych na 

Ukrainie. Oskarżał 

Ukrainę o 

dyskryminujące 

polityki wobec 

rosyjskiej kultury i 

języka na Ukrainie. 

Podważał 

wiarygodność i 

legalność ukraińskich 
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władz, sugerując, że 

Euromajdan był 

zamachem stanu 

inspirowanym z 

zagranicy, a ukraiński 

rząd jest zależny od 

Stanów 

Zjednoczonych 

Ameryki. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

690. 

Sergei Mikhailovich 

PINCHUK 

( ) 

Data urodzenia: 

26.7.1971 

Miejsce urodzenia: 

Sewastopol, Ukraińska 

SRR (obecnie Ukraina) 

Funkcja: Wiceadmirał, 

pierwszy zastępca 

głównodowodzącego 

floty czarnomorskiej 

Jest wiceadmirałem i 

pierwszym zastępcą 

głównodowodzącego 

floty czarnomorskiej, 

która podlega 

Południowemu 

Okręgowi 

Wojskowemu 

rosyjskich sił 

zbrojnych, i 

uczestniczył w 

wojskowych 

działaniach przeciwko 

Ukrainie. 

Od połowy 

października 2021 r. 

rosyjskie siły zbrojne 

rozpoczęły 

bezprecedensową 

koncentrację 
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potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

W tym względzie 

wielu obserwatorów i 

decydentów 

politycznych wyraziło 

obawy o ewentualną 

nową rosyjską 

inwazję na Ukrainę 

lub inne agresywne 

działania. Siły floty 

czarnomorskiej 

wzięły udział w 

masowych 

ćwiczeniach 

wojskowych w 

pobliżu i w obrębie 

ukraińskich granic. 

 

Po decyzji Władimira 

Putina o uznaniu tzw. 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej 

żołnierze 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

wkroczyli na 

terytorium tych 

dwóch 

samozwańczych 

republik. Kiedy w 

dniu 24 lutego 2022 r. 

Rosja rozpoczęła na 

Ukrainie inwazję 

wojskową na pełną 

skalę, rosyjskie 

oddziały floty 

czarnomorskiej 

 



przeprowadziły 

operację desantową w 

Mariupolu i Odessie. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

691. 
Alexey Yurevich AVDEEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

17.5.1967 

Miejsce urodzenia: 

Taszkent, ZSRR 

(obecnie Uzbekistan) 

Funkcja: Generał 

broni, zastępca 

dowódcy 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

Płeć: mężczyzna 

Jest zastępcą 

dowódcy 

Południowego Okręgu 

Wojskowego Rosji, 

który to okręg był 

zaangażowany w 

wojskowe działania 

przeciwko Ukrainie. 

Ukraina stała się 

ostatnio głównym 

celem Południowego 

Okręgu Wojskowego. 

Z tego powodu 

utworzono nową 8. 

armię, a obecność 

okręgu na terytorium 

bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego została 

rozszerzona. Od 

połowy października 

2021 r. rosyjskie siły 

zbrojne rozpoczęły 

bezprecedensową 

koncentrację 
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potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

W tym względzie 

wielu obserwatorów i 

decydentów 

politycznych wyraziło 

obawy o ewentualną 

nową rosyjską 

inwazję na Ukrainę 

lub inne agresywne 

działania. Oddziały 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

prowadziły ćwiczenia 

wojskowe na terenach 

wokół Ukrainy i 

przeniosły oddziały 

artyleryjskie i 

batalionowe grupy 

taktyczne na 

Półwysep Krymski. 

Po decyzji Władimira 

Putina o uznaniu tzw. 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej 

żołnierze 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

wkroczyli na 

terytorium tych 

dwóch 

samozwańczych 

republik. Południowy 

Okręg Wojskowy 

nadzorował również 

ćwiczenia wojskowe 

sił zbrojnych 



separatystycznych 

"republik". 

W związku z tym 

Aleksiej Awdiejew 

jest odpowiedzialny 

za aktywne 

wspieranie lub 

realizację działań lub 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

692. 

Rustam Usmanovich 

MURADOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

21.3.1973 

Miejsce urodzenia: 

Dagestan, Rosja 

Funkcja: Generał 

broni, zastępca 

dowódcy 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

Płeć: mężczyzna 

Jest generałem broni i 

zastępcą dowódcy 

Południowego Okręgu 

Wojskowego, który to 

okręg był 

zaangażowany w 

wojskowe działania 

przeciwko Ukrainie. 

Ukraina stała się 

ostatnio głównym 

celem Południowego 

Okręgu Wojskowego. 

Z tego powodu 

utworzono nową 8. 

armię, a obecność 

okręgu na terytorium 

bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego została 

rozszerzona. Od 

połowy października 

2021 r. rosyjskie siły 

zbrojne rozpoczęły 

bezprecedensową 
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koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

W tym względzie 

wielu obserwatorów i 

decydentów 

politycznych wyraziło 

obawy o ewentualną 

nową rosyjską 

inwazję na Ukrainę 

lub inne agresywne 

działania. Oddziały 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

prowadziły ćwiczenia 

wojskowe na terenach 

wokół Ukrainy i 

przeniosły oddziały 

artyleryjskie i 

batalionowe grupy 

taktyczne na 

Półwysep Krymski. 

Południowy Okręg 

Wojskowy 

nadzorował również 

ćwiczenia wojskowe 

sił zbrojnych 

separatystycznych 

"republik". Po decyzji 

Władimira Putina o 

uznaniu tzw. 

Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej 

żołnierze 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

wkroczyli na 



terytorium tych 

dwóch 

samozwańczych 

republik. W dniu 24 

lutego 2022 r. Rosja 

rozpoczęła na 

Ukrainie inwazję 

wojskową na pełną 

skalę. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

693. 

Andrey Ivanovich 

SYCHEVOY 

( ) 

Data urodzenia: 

16.5.1969 

Miejsce urodzenia: 

wieś Troickaja, rejon 

krymski, Kraj 

Krasnodarski, ZSRR 

Funkcja: Generał 

broni, dowódca 8. 

Gwardyjskiej Armii 

Ogólnowojskowej 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

Płeć: mężczyzna 

Jest generałem broni i 

dowódcą 8. 

Gwardyjskiej Armii 

Ogólnowojskowej 

Południowego Okręgu 

Wojskowego, która 

uczestniczyła w 

wojskowych 

działaniach przeciwko 

Ukrainie. 

Ukraina stała się 

ostatnio głównym 

celem Południowego 

Okręgu Wojskowego. 

Z tego powodu 

utworzono nową 8. 

armię i obecność 

Okręgu na terytorium 

bezprawnie 

przyłączonego 
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Półwyspu 

Krymskiego została 

rozszerzona. Od 

połowy października 

2021 r. rosyjskie siły 

zbrojne rozpoczęły 

bezprecedensową 

koncentrację 

potencjału 

wojskowego na 

granicy ukraińskiej 

lub w jej pobliżu i na 

terytorium 

okupowanego 

ukraińskiego Krymu. 

W tym względzie 

wielu obserwatorów i 

decydentów 

politycznych wyraziło 

obawy o ewentualną 

nową rosyjską 

inwazję na Ukrainę 

lub inne agresywne 

działania. Oddziały 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

prowadziły ćwiczenia 

wojskowe na terenach 

wokół Ukrainy i 

przeniosły oddziały 

artyleryjskie i 

batalionowe grupy 

taktyczne na 

Półwysep Krymski. 

Południowy Okręg 

Wojskowy 

nadzorował również 

ćwiczenia wojskowe 

sił zbrojnych 

separatystycznych 

"republik". Po decyzji 

Władimira Putina o 

uznaniu tzw. 



Donieckiej Republiki 

Ludowej i Ługańskiej 

Republiki Ludowej 

żołnierze 

Południowego Okręgu 

Wojskowego 

wkroczyli na 

terytorium tych 

dwóch 

samozwańczych 

republik. W dniu 24 

lutego 2022 r. Rosja 

rozpoczęła na 

Ukrainie inwazję 

wojskową na pełną 

skalę. 

 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo na 

Ukrainie, lub im 

zagrażających. 

 

694. 

Gennady Nikolayevich 

TIMCHENKO 

( ) 

Funkcja: właściciel 

prywatnej grupy 

inwestycyjnej "Grupa 

Wołga" 

Data urodzenia: 

9.11.1952 

Miejsce urodzenia: 

Leninakan, Związek 

Radziecki (obecnie: 

Giumri, Armenia) 

Obywatelstwo: 

armeńskie, rosyjskie, 

fińskie 

Jest wieloletnim 

znajomym prezydenta 

Federacji Rosyjskiej 

Władimira Putina 

ogólnie opisywanym 

jako jedna z jego 

zaufanych osób. 

Czerpie korzyści z 

powiązań z rosyjskimi 

decydentami. Jest 

założycielem i 

udziałowcem "Grupy 

Wołga", grupy 
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Płeć: mężczyzna inwestycyjnej o 

portfelu inwestycji w 

kluczowych sektorach 

rosyjskiej gospodarki. 

"Grupa Wołga" ma 

znaczący udział w 

rosyjskiej gospodarce 

i w istotny sposób 

przyczynia się do jej 

rozwoju. 

Jest również 

udziałowcem Banku 

Rossija; bank ten jest 

uznawany za osobisty 

bank wyższych rangą 

urzędników Federacji 

Rosyjskiej. Od 

momentu bezprawnej 

aneksji Krymu Bank 

Rossija otworzył 

swoje oddziały na 

Krymie i w 

Sewastopolu, 

umacniając tym 

samym ich integrację 

z Federacją Rosyjską. 

Ponadto Bank Rossija 

posiada istotne 

udziały w National 

Media Group, która z 

kolei kontroluje stacje 

telewizyjne aktywnie 

wspierające politykę 

rządu rosyjskiego 

polegającą na 

destabilizowaniu 

Ukrainy. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Jest również 

odpowiedzialny za 

udzielanie wsparcia, 

finansowego i 

materialnego, 

rosyjskim 

decydentom 

odpowiedzialnym za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy 

oraz czerpie korzyści 

z powiązań z tymi 

decydentami. 

695. 

Alexey Alexandrovits 

MORDASCHOV 

( ) 

Funkcja: prezes 

przedsiębiorstw 

Severstal i Severgroup 

Data urodzenia: 

26.9.1965 

Miejsce urodzenia: 

Czerepowiec, Rosja 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Współpracownicy: 

Yuriy KOVALCHUK; 

Nikolay SHAMALOV 

Czerpie korzyści z 

powiązań z rosyjskimi 

decydentami. Jest 

prezesem 

przedsiębiorstwa 

Severgroup. 

Przedsiębiorstwo to 

jest udziałowcem 

Banku Rossija; w 

2017 r. miało ok. 5,4 

% jego akcji; bank ten 

jest uznawany za 

osobisty bank 

wyższych rangą 

urzędników Federacji 

Rosyjskiej. Od 

momentu bezprawnej 

aneksji Krymu Bank 

Rossija otworzył 

swoje oddziały na 

Krymie i w 

Sewastopolu, 

umacniając tym 

samym ich integrację 

z Federacją Rosyjską. 
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Ponadto Severgroup 

posiada istotne 

udziały w National 

Media Group, która z 

kolei kontroluje stacje 

telewizyjne aktywnie 

wspierające politykę 

rządu rosyjskiego 

polegającą na 

destabilizowaniu 

Ukrainy. 

Dodatkowo 

Severgroup jest 

właścicielem 

przedsiębiorstwa JSC 

Power machines, 

które jest 

odpowiedzialne za 

sprzedaż czterech 

turbin wiatrowych dla 

okupowanego 

Półwyspu 

Krymskiego. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Jest również 

odpowiedzialny za 

udzielanie wsparcia, 

finansowego i 

materialnego, 

rosyjskim 

decydentom 

odpowiedzialnym za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy 



oraz czerpie korzyści 

z powiązań z tymi 

decydentami. 

696. 

Peter Mikhaylovich 

FRADKOV 

( ) 

Funkcja: prezes PJSC 

Promswjazbank 

Data urodzenia: 

7.2.1978 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Rosja 

Płeć: mężczyzna 

Jest prezesem PJSC 

Promswjazbank i 

jedynym organem 

wykonawczym tego 

banku. 

Promswjazbank to 

rosyjski bank 

państwowy, który 

zapewnia wsparcie 

finansowe 

rosyjskiemu 

sektorowi obrony i 

rosyjskiej armii, 

odpowiedzialnym za 

masowe 

rozmieszczenie 

oddziałów rosyjskich 

wzdłuż granicy z 

Ukrainą i za obecność 

rosyjskich oddziałów 

na Półwyspie 

Krymskim. 

Promswjazbank 

podlega bezpośrednio 

prezydentowi 

Federacji Rosyjskiej, 

Władimirowi 

Putinowi, a zatem 

udziela wsparcia, 

finansowego i 

materialnego, 

rosyjskim 

decydentom 

odpowiedzialnym za 

destabilizację Ukrainy 

i nielegalną aneksję 

Krymu. 

Promswjazbank 

prowadzi działalność 
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na Półwyspie 

Krymskim. 

Jako prezes 

Promswjazbank 

Fradkow jest zatem 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

697. 

Leonid Viktorovich 

KASINSKY 

(rosyjski: ; 

białoruski: i BiKTapaei4 

KACIHCKI) 

Data urodzenia: 

29.6.1972 

Miejsce urodzenia: 

Grodno, Białoruska 

SRR, Białoruś 

Funkcja: Generał 

dywizji, asystent 

ministra obrony ds. 

pracy ideologicznej w 

siłach zbrojnych i szef 

głównej dyrekcji ds. 

pracy ideologicznej w 

białoruskim 

Ministerstwie Obrony 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Leonid Kasinsky 

zajmuje stanowisko 

asystenta 

białoruskiego ministra 

obrony i jest 

odpowiedzialny za 

pracę ideologiczną w 

siłach zbrojnych. Jest 

również szefem 

głównej dyrekcji ds. 

pracy ideologicznej w 

białoruskim 

Ministerstwie 

Obrony. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

2.3.2022 



Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Leonid Kasinsky, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

698. 

Igor Vladimirovich 

MOZHILOVSKY 

(rosyjski: ь ; 

białoruski: 1 iii 

1) 

Data urodzenia: 

28.2.1971 

Miejsce urodzenia: 

Dubrowno, Białoruska 

SRR, obecnie Białoruś 

Funkcja: Generał 

dywizji, asystent 

ministra obrony ds. 

gospodarki wojskowej 

i finansów 

wojskowych oraz szef 

głównego 

departamentu 

finansowo-

Igor Mozhilovsky 

zajmuje stanowisko 

asystenta 

białoruskiego ministra 

obrony ds. gospodarki 

wojskowej i finansów 

wojskowych. Jest 

również szefem 

głównego 

departamentu 

finansowo- 

gospodarczego 

białoruskiego 

Ministerstwa Obrony. 
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gospodarczego 

Ministerstwa Obrony 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Igor Mozhilovsky, 

jako wysoki rangą 

członek białoruskich 

sił zbrojnych 

uczestniczy w 

działaniach Białorusi, 

wspierających 



rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

699. 

Oleg Leonidovich VOINOV 

(rosyjski: ; 

białoruski: ii 1) 

Data urodzenia: 

26.3.1967 

Miejsce urodzenia: 

Dnepropetrovsk, 

Ukraińska SRR, 

obecnie Dniepr, 

Ukraina 

Funkcja: Generał 

dywizji, szef 

Departamentu 

Międzynarodowej 

Współpracy 

Wojskowej 

białoruskiego 

Ministerstwa Obrony i 

asystent ministra 

obrony ds. 

międzynarodowej 

współpracy wojskowej 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Oleg Voinov zajmuje 

stanowisko szefa 

Departamentu 

Międzynarodowej 

Współpracy 

Wojskowej 

białoruskiego 

Ministerstwa Obrony 

i asystenta ministra 

obrony ds. 

międzynarodowej 

współpracy 

wojskowej. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 
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zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Oleg Voinov, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

700. 

Sergei Anatolievich SAUTA 

(rosyjski: ь ; 

białoruski: я ь i ) 

Funkcja: Pułkownik, 

szef 

Departamentu 

Wsparcia Prawnego w 

Ministerstwie Obrony 

Republiki Białorusi 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Sergei Sauta zajmuje 

stanowisko szefa 

Departamentu 

Wsparcia Prawnego w 

Ministerstwie Obrony 

Republiki Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 
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białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Sergei Sauta, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

701. 

Ivan Josephovich 

BOGUSLAVSKY 

(rosyjski: ; 

białoruski: 1 Iii 

1) 

Data urodzenia: 

4.8.1968 

Miejsce urodzenia: 

Kalivaria, Białoruska 

SSR 

Funkcja: Generał 

dywizji, szef 

Głównego Inspektoratu 

Wojskowego Sił 

Zbrojnych w 

białoruskim 

Ministerstwie Obrony 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Ivan Boguslavsky 

zajmuje stanowisko 

szefa Głównego 

Inspektoratu 

Wojskowego Sił 

Zbrojnych w 

białoruskim 

Ministerstwie 

Obrony. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 
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personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Ivan Boguslavsky, 

jako wysoki rangą 

członek białoruskich 

sił zbrojnych 

uczestniczy w 

działaniach Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

702. 

Dmitry Anatolievich 

MIHOLAP 

(rosyjski: ь ; 

białoruski:  

ь i 1) 

Data urodzenia: 

28.12.1974 

Miejsce urodzenia: 

Bukino, Białoruska 

SSR 

Funkcja: Pułkownik, 

zastępca dowódcy 

białoruskich sił 

powietrznych i sił 

Dmitry Miholap 

zajmuje stanowisko 

zastępcy dowódcy 

białoruskich sił 

powietrznych i sił 

obrony 

przeciwlotniczej. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 
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obrony 

przeciwlotniczej 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Dmitry Miholap, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

703. 
Anatoliy Anatolievich 

BULAVKO 

Data urodzenia: 

1.5.1969 

Anatoliy Bulavko 

zajmuje stanowisko 
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(rosyjski: ь ; 

białoruski: ь  

ь i ) 

Miejsce urodzenia: 

Kalinkowicze, 

Białoruska SRR, 

obecnie Białoruś 

Funkcja: Pułkownik, 

zastępca dowódcy ds. 

pracy ideologicznej 

oraz szef ds. pracy 

ideologicznej w 

białoruskich siłach 

powietrznych i siłach 

obrony 

przeciwlotniczej 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

zastępcy dowódcy ds. 

pracy ideologicznej 

oraz szefa ds. pracy 

ideologicznej w 

białoruskich siłach 

powietrznych i siłach 

obrony 

przeciwlotniczej. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 



Anatoliy Bulavko, 

jako wysoki rangą 

członek białoruskich 

sił zbrojnych 

uczestniczy w 

działaniach Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

704. 

Victor Vladimirovich 

SOYKO 

(rosyjski: ; 

białoruski: i iii ) 

Data urodzenia: 

3.7. 1971 

Miejsce urodzenia: 

Komsomolskaja, 

Białoruska SRR 

Funkcja: Pułkownik, 

zastępca dowódcy ds. 

uzbrojenia oraz szef 

departamentu ds. 

uzbrojenia białoruskich 

sił powietrznych i sił 

obrony 

przeciwlotniczej 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Victor Soyko zajmuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy ds. 

uzbrojenia oraz szefa 

departamentu ds. 

uzbrojenia 

białoruskich sił 

powietrznych i sił 

obrony 

przeciwlotniczej. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 
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terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Victor Soyko, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

705. 

Yuri Mikhailovich 

PEYGANOVICH 

(rosyjski: ; 

białoruski: ii 

1) 

Funkcja: Pułkownik, 

zastępca dowódcy ds. 

logistyki w 

białoruskich siłach 

powietrznych i siłach 

obrony 

przeciwlotniczej oraz 

szef departamentu 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Yuri Peyganovich 

zajmuje stanowisko 

zastępcy dowódcy ds. 

logistyki w 

białoruskich siłach 

powietrznych i siłach 

obrony 

przeciwlotniczej oraz 

szefa departamentu. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 
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transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Yuri Peyganovich, 

jako wysoki rangą 

członek białoruskich 

sił zbrojnych 

uczestniczy w 

działaniach Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

706. 

Alexander Ivanovich BAS 

(rosyjski: ; 

białoruski: я Ii ) 

Data urodzenia: 

17.8.1971 

Miejsce urodzenia: 

Chotomel, Białoruska 

SRR, obecnie Białoruś 

Funkcja: Pułkownik, 

zastępca dowódcy 

białoruskiego 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Alexander Bas 

zajmuje stanowisko 

zastępcy dowódcy 

białoruskiego 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 
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Płeć: mężczyzna balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Alexander Bas, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

707. 
Dmitry Leontevich 

BEKREN (rosyjski: ь ) 

Data urodzenia: 

16.7.1979 

Miejsce urodzenia: 

Słonim, Białoruska 

Dmitry Leontevich 

Bekren piastuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy armii ds. 

ideologii oraz szefa 
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FSRR, obecnie 

Białoruś 

Funkcja: Zastępca 

dowódcy armii ds. 

ideologii, szef 

departamentu ds. 

ideologii w Zachodnim 

Dowództwie 

Operacyjnym 

Białorusi, pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

departamentu ds. 

ideologii w 

Zachodnim 

Dowództwie 

Operacyjnym 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Dmitry Leontievich 

Bekren, jako wysoki 



rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

708. 

Vitaly Fridrikhovich 

KILCHEVSKY 

(rosyjski:  

 ) 

Data urodzenia: 

31.10.1978 

Miejsce urodzenia: 

Patasznia, Białoruska 

FSRR, obecnie 

Białoruś 

Funkcja: Zastępca 

dowódcy ds. 

uzbrojenia i szef ds. 

uzbrojenia, pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Vitaly Fridrikhovich 

Kilchevsky piastuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy ds. 

uzbrojenia i szefa ds. 

uzbrojenia. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 
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działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Vitaly Fridrikhovich 

Kilchevsky, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

709. 
Sergey Nikolayevich 

GRINYUK (rosyjski: ) 

Data urodzenia: 

11.5.1971 

Miejsce urodzenia: 

Brześć, Białoruska 

FSRR, obecnie 

Białoruś 

Funkcja: Zastępca 

dowódcy oddziałów 

ds. logistyki, szef 

departamentu logistyki, 

Zachodnie Dowództwo 

Operacyjne Białorusi, 

pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Sergey Nikolayevich 

Grinyuk Piastuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy oddziałów 

ds. logistyki oraz 

szefa departamentu 

logistyki w 

Zachodnim 

Dowództwie 

Operacyjnym 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 
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Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Sergey Nikolayevich 

Grinyuk, jako wysoki 

rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

710. 

Aleksandr Viktorovich 

NAUMENKO 

(rosyjski:  

 ) 

Funkcja: Dowódca 

oddziałów Północno-

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi, generał 

dywizji 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Aleksandr 

Viktorovich 

Naumenko piastuje 

stanowisko dowódcy 

oddziałów Północno- 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

2.3.2022 



wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Aleksandr 

Viktorovich 

Naumenko, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

711. 
Vadim Evgenievich 

SHADURA 

Funkcja: szef sztabu - 

pierwszy zastępca 

Vadim Evgenievich 

Shadura zajmuje 
2.3.2022 



(rosyjski: ь ) dowódcy oddziałów 

Północno-Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi, pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

stanowisko szefa 

sztabu - pierwszego 

zastępcy dowódcy 

oddziałów Północno-

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 



Vadim Evgenievich 

Shadura, jako wysoki 

rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

712. 

Vladimir Vladimirovich 

KULAZHIN 

(rosyjski:  

 ) 

Funkcja: zastępca 

dowódcy oddziałów 

Północno-Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi, generał 

dywizji 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Vladimir 

Vladimirovich 

Kulazhin zajmuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy oddziałów 

Północno-

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 
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zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Vladimir 

Vladimirovich 

Kulazhin, jako wysoki 

rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

713. 

Valery Ivanovich 

YANUSHKEVICH 

(rosyjski:  

) 

Funkcja: zastępca 

dowódcy oddziałów 

ds. pracy ideologicznej 

- szef Departamentu 

Pracy Ideologicznej 

Północno- 

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi, pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Valery Ivanovich 

Yanushkevich 

zajmuje stanowisko 

zastępcy dowódcy 

oddziałów ds. pracy 

ideologicznej - szefa 

Departamentu Pracy 

Ideologicznej 

Północno-

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 
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Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Valery Ivanovich 

Yanushkevich, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

714. 

Vyacheslav Aleksandrovich 

LENKEVICH 

(rosyjski: я  

 ) 

Funkcja: zastępca 

dowódcy ds. logistyki, 

szef logistyki 

Północno- 

Zachodniego 

Vyacheslav 

Aleksandrovich 

Lenkevich zajmuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy ds. logistyki 
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Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi, pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

i szefa logistyki 

Północno-

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Vyacheslav 

Aleksandrovich 



Lenkevich, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

715. 

Dmitri Ivanovich 

SUROVICH 

(rosyjski: ) 

Funkcja: zastępca 

dowódcy ds. 

uzbrojenia, szef 

Dyrekcji Uzbrojenia 

Północno-Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi, pułkownik 

Obywatelstwo: 

białoruskie 

Płeć: mężczyzna 

Dmitri Ivanovich 

Surovich zajmuje 

stanowisko zastępcy 

dowódcy ds. 

uzbrojenia i szefa 

Dyrekcji Uzbrojenia 

Północno-

Zachodniego 

Dowództwa 

Operacyjnego 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 
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zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Dmitri Ivanovich 

Surovich, jako wysoki 

rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

716. 
Oleg Nikolayevich KOPYL 

(rosyjski: ) 

Płeć: mężczyzna 

Funkcja: pułkownik; 

pierwszy zastępca 

szefa Departamentu 

Głównego - szef 

Departamentu 

Wsparcia Moralno- 

Psychologicznego w 

Departamencie 

Głównym Pracy 

Ideologicznej 

Ministerstwa Obrony 

Białorusi 

Oleg Kopyl jest 

pierwszym zastępcą 

szefa Departamentu 

Głównego - szefem 

Departamentu 

Wsparcia Moralno-

Psychologicznego w 

Departamencie 

Głównym Pracy 

Ideologicznej 

Ministerstwa Obrony 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

2.3.2022 



transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Oleg Kopyl, jako 

wysoki rangą członek 

białoruskich sił 

zbrojnych uczestniczy 

w działaniach 

Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

717. 

Dmitry Alexandrovich 

ZABROTSKY 

(rosyjski:  

 ) 

Data urodzenia: 

2.7.1971 

Funkcja: pułkownik, 

pierwszy zastępca 

szefa Głównego 

Departamentu 

Finansowo- 

Gospodarczego 

Dmitry Zabrotsky jest 

pierwszym zastępcą 

szefa Głównego 

Departamentu 

Finansowo- 

Gospodarczego 

białoruskiego 

2.3.2022 



białoruskiego 

Ministerstwa Obrony 

Białorusi 

Płeć: mężczyzna 

Ministerstwa Obrony 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Dmitry Zabrotsky, 

jako wysoki rangą 

członek białoruskich 

sił zbrojnych 

uczestniczy w 

działaniach Białorusi, 



wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

718. 

Vadim Anatolyevich 

LUKASHEVICH 

(rosyjski: ь ) 

Funkcja: szef 

Departamentu 

Informacji w 

Departamencie 

Głównym Pracy 

Ideologicznej 

Ministerstwa Obrony 

Białorusi, pułkownik 

Płeć: mężczyzna 

Vadim Lukashevich 

jest szefem 

Departamentu 

Informacji w 

Departamencie 

Głównym Pracy 

Ideologicznej 

Ministerstwa Obrony 

Białorusi. 

Białoruś uczestniczy 

w rosyjskiej agresji 

wojskowej na 

Ukrainę, zezwalając 

Rosji na 

wystrzeliwanie rakiet 

balistycznych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

transport (drogowy i 

kolejowy) rosyjskiego 

personelu 

wojskowego i broni 

ciężkiej, czołgów oraz 

transporterów 

wojskowych z 

Białorusi do Ukrainy, 

umożliwiając 

rosyjskim samolotom 

wojskowym przelot 

do Ukrainy przez 

białoruską przestrzeń 

powietrzną, 

zapewniając na 

terytorium Białorusi 

punkty tankowania 

rosyjskim samolotom 

wojskowym 

zaangażowanym w 

działania przeciwko 

Ukrainie oraz 

2.3.2022 



składując rosyjską 

broń i sprzęt 

wojskowy na 

Białorusi. 

Vadim Lukashevich, 

jako wysoki rangą 

członek białoruskich 

sił zbrojnych 

uczestniczy w 

działaniach Białorusi, 

wspierających 

rosyjską agresję na 

Ukrainę. 

719. 

Alexander Dmitrievich 

PUMPYANSKY 

(  

) 

Data urodzenia: 

16.5.1987 

Miejsce urodzenia: 

Jekaterynburg, 

Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Prezes 

zarządu PJSC Pipe 

Metallurgical 

Company 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Ojcem Alexandra 

Dmitrievicha 

PUMPYANSKIEGO 

jest Dmitry 

Alexandrowich 

PUMPYANSKY, 

który jest rosyjskim 

prezesem zarządu 

PJSC Pipe 

Metallurgical 

Company, rosyjskiego 

globalnego 

producenta rur 

stalowych dla 

przemysłu naftowego 

i gazowego. Jest 

również prezesem i 

członkiem zarządu 

przedsiębiorstwa 

Group Sinara. Oba 

przedsiębiorstwa 

wspierają współpracę 

z władzami Federacji 

Rosyjskiej i 

państwowymi 

przedsiębiorstwami, 

w tym kolejami 

rosyjskimi, 

Gazpromem i 

Rosneftem, i uzyskują 

 



korzyści z tej 

współpracy. 

Alexander 

Dmitrievich 

PUMPYANSKY jest 

zatem osobą fizyczną 

powiązaną z jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. Ponadto 

wspiera, materialnie 

lub finansowo, rząd 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

i uzyskuje od tego 

rządu korzyści. 

720. 

Alexander Semenovich 

VINOKUROV 

( ё ) 

Data urodzenia: 

12.10.1982 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: 

Przedsiębiorca, partner 

zarządzający i 

przewodniczący 

przedsiębiorstwa 

Maraton Group, 

członek zarządu 

przedsiębiorstwa 

Magnit 

Alexander 

Semenovich 

VINOKUROV jest 

rosyjskim 

przedsiębiorcą 

działającym w 

segmencie detalicznej 

sprzedaży żywności, 

sektorze produktów 

farmaceutycznych, 

rolnictwa i 

infrastruktury. 

Zajmuje kierownicze 

stanowiska w firmie 

inwestycyjnej 

 



Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Maraton Group, i w 

przedsiębiorstwie 

Magnit, będącym 

największym 

sprzedawcą 

detalicznym żywności 

w Rosji. Jego żoną 

jest Ekaterina 

Sergeevna 

Vinokurova, córka 

Siergieja Ławrowa, 

ministra spraw 

zagranicznych 

Federacji Rosyjskiej. 

Jego ojcem jest 

Semen Vinokurov, 

który stał na czele 

państwowego 

przedsiębiorstwa 

unitarnego "Capital 

Pharmacies"" i jest 

uważany za jednego z 

najważniejszych 

przedsiębiorców w 

rosyjskim przemyśle 

farmaceutycznym. 

Alexander 

Semenovich 

VINOKUROV ma 

zatem ścisłe związki z 

rosyjskim rządem i 

działa w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

   W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 
 



początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 



destabilizację 

Ukrainy. Świadczy o 

tym dodatkowo fakt, 

że ma on bliskie 

osobiste powiązania z 

ministrem spraw 

zagranicznych 

Siergiejem 

Ławrowem, 

odpowiedzialnym za 

rosyjską agresję i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

721. 

Andrey Igorevich 

MELNICHENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

8.3.1972 

Miejsce urodzenia: 

Homel, Białoruska 

SRR (obecnie 

Białoruś) 

Funkcja: Dyrektor 

niewykonawczy JSC 

SUEK, członek 

zarządu EuroChem 

Group 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Andrey Igorevich 

MELNICHENKO jest 

rosyjskim 

przemysłowcem, 

właścicielem 

przedsiębiorstwa 

EuroChem będącego 

jednym z głównych 

producentów 

nawozów i 

przedsiębiorstwa 

węglowego SUEK. 

Należy do kręgu 

najbardziej 

wpływowych 

rosyjskich 

przedsiębiorców 

mających bliskie 

powiązania z rządem 

rosyjskim. Działa 

zatem w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

 



odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 



zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

722. 

Dmitry Alexandrovich 

PUMPYANSKY 

(alias Dmitry A. 

PUMPIANSKY) 

( ) 

Data urodzenia: 

22.3.1964 

Miejsce urodzenia: 

Ulan-Ude, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Prezes 

zarządu PJSC Pipe 

Metallurgic Company, 

przewodniczący, 

członek zarządu Group 

Sinara 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Dmitry 

Alexandrovich 

PUMPYANSKY jest 

prezesem zarządu 

PJSC Pipe 

Metallurgic 

Company, 

przewodniczącym i 

członkiem zarządu 

Group Sinara. 

Wspiera zatem 

współpracę z 

władzami Federacji 

Rosyjskiej i 

państwowymi 

przedsiębiorstwami, 

w tym kolejami 

rosyjskimi, 

Gazpromem, 

Rosneftem, i uzyskuje 

korzyści z tej 

współpracy. Działa 

zatem w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

 



rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu, aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 



destabilizację 

Ukrainy. 

723. 

Dmitry Arkadievich 

MAZEPIN 

( ь ) 

Data urodzenia: 

18.4.1968 

Miejsce urodzenia: 

Mińsk, Białoruska 

SRR (obecnie 

Białoruś) 

Funkcja: Dyrektor 

generalny JSC UCC 

Uralchem 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Dmitry Arkadievich 

MAZEPIN jest 

właścicielem i 

dyrektorem 

generalnym 

Uralchemu - firmy 

produkującej nawozy 

mineralne. Uralchem 

Group jest rosyjskim 

wytwórcą szerokiej 

gamy produktów 

chemicznych, w tym 

nawozów 

mineralnych i saletry 

amonowej. 

Przedsiębiorstwo to 

podaje, że jest 

największym 

producentem azotanu 

amonu, a także 

drugim co do 

wielkości 

producentem 

nawozów 

amoniakalnych i 

azotowych w Rosji. 

Dmitry Arkadievich 

MAZEPIN działa 

zatem w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

 



rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu, aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 



destabilizację 

Ukrainy. 

   

W grudniu 2021 r. 

Dmitry Mazepin 

repatriował swoje 

przedsiębiorstwa 

Uralchem Holding i 

CI-Chemical Invest z 

siedzibą na Cyprze, 

kontrolujące 

"Uralchem", do 

jurysdykcji rosyjskiej 

w specjalnej jednostce 

administracyjnej na 

Wyspie 

Październikowej w 

obwodzie 

kaliningradzkim. 

 

724. 

Galina Evgenyevna 

PUMPYANSKAYA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

10.2.1966 

Funkcja: Prezes rady 

nadzorczej fundacji 

charytatywnej Sinara 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Galina Evgenyevna 

PUMPYANSKAYA 

jest prezesem rady 

nadzorczej fundacji 

"Sinara", która 

organizuje działalność 

charytatywną dużych 

przedsiębiorstw, w 

tym PJSC Pipe 

Metallurgical 

Company. Jej mężem 

jest Dmitry 

Alexandrovich 

PUMPYANSKY, 

prezes zarządu PJSC 

Pipe Metallurgical 

Company, rosyjskiego 

globalnego 

producenta rur 

stalowych dla 

przemysłu naftowego 

i gazowego. Dmitry 

A. Pumpyansky to 

rosyjski 

przedsiębiorca i 

 



miliarder. Jest 

również prezesem i 

członkiem zarządu 

Group Sinara. Oba 

przedsiębiorstwa 

wspierają współpracę 

z władzami Federacji 

Rosyjskiej i 

przedsiębiorstwami 

państwowymi, w tym 

kolejami rosyjskimi, 

Gazpromem i 

Rosneftem, i uzyskują 

korzyści z tej 

współpracy. 

Galina Evgenyevna 

PUMPYANSKAYA 

jest zatem osobą 

fizyczną powiązaną z 

czołowym 

przedsiębiorcą 

działającym w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

725. 

Mikhail Eduardovich 

OSEEVSKY 

( ) 

Data urodzenia: 

30.11.1960 

Miejsce urodzenia: 

Leningrad (obecnie 

Petersburg), Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Prezes PJSC 

Rostelecom 

Niezależny członek 

zarządu, PJSC MMK 

Mikhail Eduardovich 

OSEEVSKY jest 

prezesem PJSC 

Rostelecom. 

Przedsiębiorstwo to 

jest największym 

rosyjskim dostawcą 

usług i rozwiązań 

cyfrowych, 

działającym we 

wszystkich 

 



Członek rady 

nadzorczej ANO 

Digital Economy, LLC 

T2 RTK 

Holding (Tele2) 

segmentach rynku i 

obsługującym miliony 

gospodarstw 

domowych, a także 

organizacji 

rządowych i 

prywatnych. Nie tylko 

świadczy usługi na 

rzecz rosyjskiego 

rządu, lecz także 

generuje dla niego 

ważne źródło 

dochodów. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu, aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został on zaproszony 

do udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

  

Członek zarządu 

Rosyjskiego Związku 

Przemysłowców i 

Przedsiębiorców 

Członek zarządu LLC 

Votron 

Członek rady 

nadzorczej St. 

Petersburg NNAlliance 

Wiceminister rozwoju 

gospodarczego 

Federacji Rosyjskiej 

(od grudnia 2011 r. do 

czerwca 2012 r.). 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

  

726. 

Mikhail Igorevich 

POLUBOYARINOV 

( ) 

Data urodzenia: 

2.4.1966 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Dyrektor 

generalny OJSC 

Aeroflot 

Mikhail Igorevich 

POLUBOYARINOV 

jest dyrektorem 

generalnym OJSC 

Aeroflot. OJSC 

Aeroflot to 

największy 

przewoźnik lotniczy 

Federacji Rosyjskiej. 

 



Członek zarządu State 

Transport Leasing 

Company oraz JSC 

EXIMBANK OF 

RUSSIA 

Członek rady 

nadzorczej DOM. RF 

Prezes zarządu LLC 

Pobeda 

Nie tylko świadczy 

usługi na rzecz 

rosyjskiego rządu, 

lecz także generuje 

dla niego ważne 

źródło dochodów. 

Przewoźnik ten 

obsługiwał nielegalne 

loty na okupowany 

Krym. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu, aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 



też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

  

Członek Rady 

Gubernatorów IATA 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

  

727. 

Sergey Alexandrovich 

KULIKOV 

(alias Sergei Alexandrovich 

KULIKOV) 

Data urodzenia: 

9.4.1976 

Miejsce urodzenia: 

Swierdłowsk, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: Prezes 

zarządu 

przedsiębiorstwa 

RUSNANO LLC 

Członek zarządu 

Rusnano JSC 

Pierwszy wiceprezes 

zarządu 

Wojskowej Komisji 

Przemysłowej. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Sergey Alexandrovich 

KULIKOV jest 

prezesem zarządu 

przedsiębiorstwa 

RUSNANO LLC oraz 

członkiem zarządu 

Rusnano JSC, a także 

pierwszym 

wiceprzewodniczący

m zarządu Wojskowej 

Komisji 

Przemysłowej. 

Rusnano LLC to 

rosyjska instytucja ds. 

rozwoju innowacji 

utworzona w ramach 

prezydenckiej 

inicjatywy pod nazwą 

"Strategia na rzecz 

rozwoju przemysłu 

nanotechnologicznego

". Sergey Kulikov 

działa zatem w 

sektorach 

 



gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu, aby 

omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 



gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

728. 

Vadim Nikolaevich 

MOSHKOVICH 

( ) 

Data urodzenia: 

6.4.1967 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: Prezes 

zarządu Rusagro 

Group 

Vadim Nikolaevich 

MOSHKOVICH jest 

rosyjskim 

przedsiębiorcą 

prowadzącym 

działalność w 

sektorze rolnictwa i 

działalność 

deweloperską. W 

2004 r. założył 

Rusagro Group, która 

jest jednym z 

głównych 

producentów 

wieprzowiny, 

tłuszczów i cukru. 

Działa zatem w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

 

  

Właściciel 

mniejszościowy 

Sberbanku. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie, cypryjskie 

Płeć: mężczyzna 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, spotkał się - 

wraz z 36 innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rosyjskiego rządu, aby 

 



omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. Fakt, że 

został zaproszony do 

udziału w tym 

posiedzeniu, 

pokazuje, że jest on 

członkiem 

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. Pokazuje 

też, że jest on jednym 

z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

729. 

Vladimir Sergeevich 

KIRIYENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

27.5.1983 

Miejsce urodzenia: 

Niżny Nowogród, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: 

Vladimir Sergeevich 

KIRIYENKO jest 

dyrektorem 

generalnym VK 

Company Limited. 

VK Company Limited 

jest rosyjską spółką 

 



Dyrektor generalny 

VK Company Limited, 

spółki dominującej 

najważniejszej 

rosyjskiej platformy 

mediów 

społecznościowych, 

VKontakte. 

Były pierwszy 

wiceprezes rosyjskiego 

przedsiębiorstwa 

państwowego 

Rostelecom (2017-

2021) 

Od 2011 r. prezes 

zarządu LLC Capital 

Były prezes zarządu 

Nizhegorodpromstroyb

ank (2008-2011) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

internetową o dużym 

zasięgu w 

rosyjskojęzycznym 

segmencie internetu. 

Projekty VK miały 

wspólnie największą 

publiczność w Rosji i 

największy czas 

ekranowy. Strony 

internetowe VK 

docierają co miesiąc 

do ponad 90 % 

rosyjskich 

użytkowników 

internetu, a 

przedsiębiorstwo 

należy do pięciu 

największych firm 

internetowych, biorąc 

pod uwagę łączną 

liczbę przeglądanych 

stron. VK kontroluje i 

obsługuje trzy 

największe i 

najpopularniejsze 

rosyjskie portale 

społecznościowe: 

VKontakte, 

Odnoklassniki i Moi 

Mir, a także usługi 

poczty elektronicznej 

i portal internetowy 

mail.ru. Vladimir 

Sergeevich 

KIRIYENKO działa 

zatem w sektorach 

gospodarki 

stanowiących istotne 

źródło dochodów 

rządu Federacji 

Rosyjskiej. 

Rosyjski rząd 

zwiększa swój wpływ 



na media i sieci 

społecznościowe. 

Spółka VK jest 

kontrolowana przez 

Gazprom Media 

(spółka państwowa, 

która jest głównym 

źródłem dochodów 

rosyjskiego rządu). 

Vladimir Sergeevich 

Kiriyenko popiera 

zatem dążenie 

Władimira Putina do 

zwiększenia kontroli 

nad internetem. 

Aktywnie zatem 

wspiera, materialnie 

lub finansowo 

rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację Ukrainy 

lub też uzyskuje 

korzyści od tych 

decydentów. 

Ponieważ spółka VK 

jest własnością 

państwowej grupy 

Gazprom, 

generowane przez nią 

dochody są ważnym 

źródłem dochodów 

rosyjskiego rządu. 

Vladimir Kiriyenko 

jest synem Sergeia 

Kiriyenki, obecnie 

pierwszego zastępcy 

szefa administracji 

prezydenta. Według 

doniesień Sergei 

Kiriyenko odpowiada 

za politykę 



wewnętrzną 

Władymira Putina. 

730. 
Andrey Andreevich 

GURYEV ( ) 

Data urodzenia: 

7.3.1982 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Dyrektor 

generalny i prezes 

zarządu PJSC 

PhosAgro 

Od 2004 r. pracuje w 

PhosAgro, zajmując 

różne stanowiska 

Od 30 września 2019 r. 

członek zarządu Biura 

Rosyjskiej Unii 

Przemysłowców i 

Przedsiębiorców 

(RUIE) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Andrey Andreevich 

GURYEV jest 

członkiem zarządu, 

dyrektorem 

generalnym i 

prezesem zarządu 

PJSC PhosAgro i w 

tym charakterze 

nadzoruje działalność 

tego przedsiębiorstwa. 

PhosAgro jest jednym 

z czołowych 

światowych 

producentów 

nawozów na bazie 

fosforanów. Spółka ta 

jest największym w 

Europie producentem 

nawozów na bazie 

fosforanów, 

największym na 

świecie producentem 

fosforytów wysokiej 

jakości oraz drugim 

na świecie pod 

względem wielkości 

producentem (z 

wyłączeniem Chin) 

fosforanu 

monoamonowego 

(MAP) i fosforanu 

dwuamonowego 

(DAP). 

Andrey Guryev, jako 

dyrektor generalny 

PhosAgro, jest 

beneficjentem decyzji 

rządu rosyjskiego. 

Ponieważ PJSC 

PhosAgro ma 

szerokie powiązania z 

 



rosyjskim rządem, 

generowane przez nią 

dochody są ważnym 

źródłem dochodów 

rosyjskiego rządu. 

Andrey Guryev działa 

w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

731. 
Dmitry Vladimirovich 

KONOV ( ) 

Data urodzenia: 

2.9.1970 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Prezes 

zarządu PJSC SIBUR 

Holding 

Pracował w 

Departamencie Skarbu 

OAO NK YUKOS; 

pełnił różne funkcje w 

AKB Trust and 

Investment Bank, w 

tym wiceprezesa - 

szefa Departamentu 

Bankowości 

Inwestycyjnej i 

dyrektora 

zarządzającego 

Departamentu 

Finansów 

Korporacyjnych; był 

członkiem zarządu 

OAO 

Dmitry Vladimirovich 

KONOV jest 

prezesem zarządu 

PJSC SIBUR Holding 

i w tym charakterze 

nadzoruje działalność 

spółki. SIBUR 

Holding jest 

największym 

zintegrowanym 

przedsiębiorstwem 

petrochemicznym w 

Rosji i jednym z 

najszybciej 

rozwijających się 

przedsiębiorstw w 

światowym przemyśle 

petrochemicznym. 

SIBUR jest wiodącą 

grupą petrochemiczną 

rynków 

wschodzących i 

największym 

producentem 

petrochemicznym na 

rynku rosyjskim. 

Główne udziały 

 



SIBUR należą do 

oligarchów 

utrzymujących bliskie 

kontakty z 

Władimirem Putinem: 

Leonida Mikhelsona i 

Gennady'a 

Timchenki. 

Ponieważ SIBUR 

Holding jest ściśle 

powiązany z 

rosyjskim rządem, 

generowane przez 

niego dochody są 

ważnym źródłem 

dochodów rosyjskiego 

rządu. 

Dmitry Konov działa 

w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

  

Gazprom NefteKhim 

Salavat i OAO 

Gazprombank 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

  

732. 
Nikita Dmitrievich 

MAZEPIN ( ) 

Data urodzenia: 

2.3.1999 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Zawód: 

Rosyjski kierowca 

wyścigowy w zespole 

Ojcem Nikity 

Mazepina jest Dmitry 

Arkadievich Mazepin, 

dyrektor generalny 

JSC UCC Uralchem. 

Ponieważ Uralchem 

sponsoruje zespół 

Haas F1 Team, 

Dmitry Mazepin jest 

 



Haas F1 Team podczas 

mistrzostw świata 

Formuły 1 w 2022 r. 

reprezentujący 

Rosyjską Federację 

Samochodową pod 

neutralną flagą. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

głównym sponsorem 

działalności swojego 

syna w tym zespole. 

Nikita Mazepin jest 

osobą fizyczną 

powiązaną z 

wiodącym 

przedsiębiorcą 

(swoim ojcem) 

zaangażowanym w 

sektory gospodarcze 

zapewniające istotne 

źródło dochodów 

rządowi Federacji 

Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

733. 

Alexander Konstantinovich 

AKIMOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

10.11.1954 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

734. 
Ivan Nikolayevich 

ABRAMOV ( ) 

Data urodzenia: 

16.6.1978 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

735. 
Mohmad Isaevich 

AKHMADOV ( ) 

Data urodzenia: 

17.4.1972 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

736. 
Sergei Petrovich ARENIN ( 

) 

Data urodzenia: 

29.8.1958 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

737. 
Yuri Viktorovich 

ARKHAROV ( ) 

Data urodzenia: 

13.6.1977 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

738. 
Anatoly Dmitrievich 

ARTAMONOV 

Data urodzenia: 

5.5.1952 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



(  

) 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

739. 

Mikhail Alexandrovich 

AFANASOV 

( ) 

Data urodzenia: 

15.6.1953 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

740. 
Oleg Aleksandrovich 

ALEKSEEV ( ) 

Data urodzenia: 

21.12.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

741. 

Yelena Vladimirovna 

AFANASEVA 

( ) 

Data urodzenia: 

27.3.1975 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

742. 

Alexander Davidovich 

BASHKIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

10.6.1962 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

743. 

Andrey Alexandrovich 

BAZILEVSKY 

( ) 

Data urodzenia: 

24.2.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

744. 

Mukharbek Oybertovich 

BARAKHOYEV 

( ) 

Data urodzenia: 

4.1.1971 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

745. 

Sergei Vyacheslavovich 

BEZDENEZHNYKH 

( я ) 

Data urodzenia: 

25.8.1979 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

746. 
Viktor Nikolayevich 

BONDAREV ( ) 

Data urodzenia: 

7.12.1959 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

747. 
Yegor Afanasyevich 

BORISOV ( ь ) 

Data urodzenia: 

15.8.1954 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 



748. 
Alexander Yuryevich 

BRYKSIN ( ь ) 

Data urodzenia: 

20.1.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

749. 

Mikhail Vladimirovich 

BELOUSOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

11.10.1953 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

750. 

Sergei Vladimirovich 

BEREZKIN 

( ) 

Data urodzenia: 

23.6.1955 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

751. 
Vladimir Andreyevich 

BEKETOV ( ) 

Data urodzenia: 

29.3.1949 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

752. 
Yelena Vasilyevna 

BIBIKOVA ( ь ) 

Data urodzenia: 

23.9.1956 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

753. 

Andrey Vladimirovich 

CHERNYSHEV 

( ) 

Data urodzenia: 

10.7.1970 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

754. 

Alexander Vlademirovich 

DVOINYKH 

(  

) 

Data urodzenia: 

19.1.1984 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

755. 
Vadim Yevgenyevich 

DENGIN ( ь ) 

Data urodzenia: 

23.9.1980 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

756. 

Konstantin Konstantinovich 

DOLGOV 

( ) 

Data urodzenia: 

12.8.1968 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

757. 

Gennady Egorovich 

EMELYANOV 

( ) 

Data urodzenia: 

1.1.1957 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

758. 

Olga Nikolayevna 

EPIFANOVA 

(ь ) 

Data urodzenia: 

19.8.1966 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

759. 

Arsen Suleymanovich 

FADZAYEV 

( ) 

Data urodzenia: 

5.9.1952 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

760. 
Yury Viktorovich 

FEDOROV ( ) 

Data urodzenia: 

1.1.1972 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

761. 
Nikolai Vasilyevich 

FYODOROV ( ь ) 

Data urodzenia: 

9.5.1958 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

762. 

Airat Minerasikhovich 

GIBATDINOV 

( ) 

Data urodzenia: 

16.1.1986 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

763. 
Denis Vladimirovich 

GUSEV ( ) 

Data urodzenia: 

26.12.1976 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

764. 
Lilia Salavatovna 

GUMEROVA (я ) 

Data urodzenia: 

16.12.1972 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

765. 

Rimma Fyodorovna 

GALUSHINA 

( ё ) 

Data urodzenia: 

30.5.1963 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

766. 

Suleiman Sadulayevich 

GEREMEYEV 

(  

) 

Data urodzenia: 

20.1.1971 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

767. 
Tatyana Anatolyevna 

GIGEL (ь я ь ) 

Data urodzenia: 

27.2.1960 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

768. 

Alexander Vladislavovich 

GUSAKOVSKY 

(  

) 

Data urodzenia: 

25.8.1970 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

769. 
Dmitry Yuryevich 

GORITSKY ( ь ) 

Data urodzenia: 

28.10.1970 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

770. 
Lyubov Nikolayevna 

GLEBOVA (ю ь ) 

Data urodzenia: 

7.3.1960 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 



771. 
Sergei Vasilyevich 

GORNYAKOV ( ь ) 

Data urodzenia: 

5.1.1966 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

772 

Svetlana Petrovna 

GORYACHEVA 

( ) 

Data urodzenia: 

3.6.1947 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

773. 

Vladimir Filippovich 

GORODETSKIY 

( ) 

Data urodzenia: 

11.7.1948 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

774. 
Eduard Vladimirovich 

ISAKOV ( ) 

Data urodzenia: 

4.10.1973 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

775. 

Vasily Nikolayevich 

IKONNIKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

26.4.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

776. 
Sergey Pavlovich IVANOV 

( ) 

Data urodzenia: 

19.4.1952 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

777. 

Aleksey Nikolayevich 

KONDRATENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

16.12.1969 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

778. 

Alexander Bogdanovich 

KARLIN 

( ) 

Data urodzenia: 

29.10.1951 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

779. 
Andrey Akardyevich 

KLIMOV ( ь ) 

Data urodzenia: 

9.11.1954 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

780. 
Andrey Viktorovich 

KUTEPOV ( ) 

Data urodzenia: 

6.4.1971 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

781. 

Belan Bagaudinovich 

KHAMCHIEV 

( ) 

Data urodzenia: 

7.12.1960 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

782. 
Galina Nikolayevna 

KARELOVA ( ) 

Data urodzenia: 

29.6.1960 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

783. 
Irina Andreyevna 

KOZHANOVA ( ) 

Data urodzenia: 

6.7.1987 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

784. 
Krym Olievich 

KAZANOKOV ( ) 

Data urodzenia: 

19.7.1962 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

785. 

Murat Krym-Gerievich 

KHAPSIROKOV 

( - ) 

Data urodzenia: 

26.1.1978 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

786. 

Nikolai Fyodorovna 

KONDRATYUK 

( ё ) 

Data urodzenia: 

11.7.1957 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

787. 

Oksana Vladimirovna 

KHLYAKINA 

(  

) 

Data urodzenia: 

28.11.1969 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

788. 

Sergey Viktorovich 

KALASHNIK 

( ) 

Data urodzenia: 

31.3.1978 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

789. 

Vladimir Igorevich 

KOZHIN 

( ) 

Data urodzenia: 

28.2.1959 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

790. 
Vladimir Igorevich 

KRUGLY ( ) 

Data urodzenia: 

27.5.1955 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

791. 

Alexander Alexandrovich 

KARELIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

19.9.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

792. 
Andrey Igoryevich KISLOV 

( ) 

Data urodzenia: 

29.8.1958 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

793. 

Dmitry Gennadyevich 

KUZMIN 

( ь ) 

Data urodzenia: 

28.6.1975 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 



794. 
Grigory Borisovich 

KARASIN ( ) 

Data urodzenia: 

23.8.1949 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

795. 

Konstantin Iosifovich 

KOSACHEV 

(  

) 

Data urodzenia: 

17.9.1962 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

796. 

Natalia Vladimirovna 

KOSYKHINA 

(я  

) 

Data urodzenia: 

7.8.1972 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

797. 

Nina Germanovna 

KULIKOVSKIH 

( ) 

Data urodzenia: 

5.2.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

798. 
Olga Nikolayevna 

KHOKHLOVA (ь ) 

Data urodzenia: 

18.11.1957 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

799. 
Sergei Ivanovich KISLYAK 

( ) 

Data urodzenia: 

7.9.1950 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

800. 
Sergey Nikolayevich 

KOLBIN ( ) 

Data urodzenia: 

29.10.1969 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

801. 

Vladimir Kasimirovich 

KRAVCHENKO 

(  

) 

Data urodzenia: 

12.6.1964 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

802. 
Grigory Petrovich LEDKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

26.3.1969 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

803. 

Vladimir Albertovich 

LEBEDEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

23.4.1962 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

804. 
Yulia Viktorovna 

LAZUTKINA (я ) 

Data urodzenia: 

11.3.1981 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

805. 
Alexei Petrovich 

MAYOROV ( ) 

Data urodzenia: 

29.12.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

806. 
Igor Nikolayevich 

MOROZOV (ь ) 

Data urodzenia: 

13.10.1956 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

807. 
Sergei Gerasimovich MITIN 

( ) 

Data urodzenia: 

14.6.1951 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

808. 
Sergey Nikolayevich 

MURATOV ( ) 

Data urodzenia: 

13.1.1964 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

809. 

Farit Mubarakshevich 

MUKHAMETSHIN 

( ) 

Data urodzenia: 

31.1.1947 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

810. 
Sergei Patrovich 

MIKHAILOV ( ) 

Data urodzenia: 

22.5.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

811. 

Sergey Alexandrovich 

MARTYNOV 

( ) 

Data urodzenia: 

22.8.1959 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

812. 

Taimuraz Dzhambekovich 

MAMSUROV 

(  

) 

Data urodzenia: 

13.4.1954 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

813. 

Alexander Vladimirovich 

NAROLIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

27.6.1972 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

814. 

Alexander Valeryevich 

NIKITIN 

( ь ) 

Data urodzenia: 

26.4.1976 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

815. 

Boris Alexandrovich 

NEVZOROV 

( ) 

Data urodzenia: 

21.9.1955 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

816. 

Viktor Feodosyevich 

NOVOZHILOV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

16.2.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 



817. 

Alexander Vyacheslavovich 

NOVIUKHOV 

( я  

) 

Data urodzenia: 

5.10.1975 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

818. 

Vyacheslav Vladimirovich 

NAGOVITSYN 

(я  

) 

Data urodzenia: 

2.3.1956 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

819. 
Alexei Maratovich ORLOV 

( ) 

Data urodzenia: 

9.10.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

820. Dina Ivanovna OYUN ( ) 
Data urodzenia: 

25.6.1963 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

821. Anna Ivanovna OTKE ( ) 
Data urodzenia: 

21.12.1974 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

822. 
Gennady Ivanovich 

ORDENOV ( ) 

Data urodzenia: 

4.9.1957 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

823. 

Alexander Yuryevich 

PRONYUSHKIN 

( ь  

) 

Data urodzenia: 

31.7.1987 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

824. 
Dmitry Sergeyevich 

PERMINOV ( ) 

Data urodzenia: 

3.4.1979 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

825. 

Margarita Nikolayevna 

PAVLOVA 

(  

) 

Data urodzenia: 

22.1.1979 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

826. 

Yelena Alekseyevna 

PERMINOVA 

( ) 

Data urodzenia: 

5.12.1980 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

827. 

Alexei Konstantinovich 

PUSHKOV 

( ) 

Data urodzenia: 

10.8.1954 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

828. 

Elena Vladimirovna 

PISAREVA 

( ) 

Data urodzenia: 

20.1.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

829. 
Irina Alexandrovna PETINA 

( ) 

Data urodzenia: 

31.8.1972 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

830. 
Sergey Nikolayevich 

PERMINOV ( ) 

Data urodzenia: 

16.9.1968 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

831. 

Vladimir Vladimirovich 

POLETAYEV 

(  

) 

Data urodzenia: 

23.5.1975 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

832. 

Alexander Vasilyevich 

RAKITIN 

( ь ) 

Data urodzenia: 

17.5.1958 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

833. 
Grigoriy Alexeyevich 

RAPOTA ( ) 

Data urodzenia: 

5.2.1944 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

834. 

Irina Valeryevna 

RUKAVISHNIKOVA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

3.2.1973 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

835. 

Sergey Nikolayevich 

RYABUKHIN 

( ) 

Data urodzenia: 

13.11.1954 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

836. 

Akhmat Anzorovich 

SALPAGAROV 

(  

) 

Data urodzenia: 

31.12.1962 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

837. 

Alexei Vladimirovich 

SINITSYN 

( ) 

Data urodzenia: 

13.1.1976 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

838. 

Andrei Anatolyevich 

SHEVCHENKO 

( ь ) 

Data urodzenia: 

29.5.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

839. 

Dmitry Vladimirovich 

SAVELYEV 

( ) 

Data urodzenia: 

3.8.1968 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 



840. 

Evgeny Stepanovich 

SAVCHENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

8.4.1950 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

841. 
Inna Yuryevna 

SVYATENKO ( ь ) 

Data urodzenia: 

6.9.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

842. 

Lyudmila Nikolayevna 

SKAKOVSKAYA 

(ю ) 

Data urodzenia: 

13.11.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

843. 

Tatiana Anatolyevna 

SAKHAROVA 

(ь я ь ) 

Data urodzenia: 

16.6.1973 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

844. 

Alexander Alexandrovich 

SAVIN 

( ) 

Data urodzenia: 

28.1.1962 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

845. 
Anatoly Ivanovich 

SHIROKOV ( ) 

Data urodzenia: 

29.12.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

846. 
Artem Gennadyevich 

SHEIKIN (ё ь ) 

Data urodzenia: 

25.3.1980 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

847. 
Elena Borisovna 

SHUMILOVA ( ) 

Data urodzenia: 

1.4.1978 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

848. 
Galina Nikolayevna 

SOLODUN ( ) 

Data urodzenia: 

26.1.1968 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

849. Lenar Rinatovich SAFIN ( ) 
Data urodzenia: 

11.2.1969 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

850. 

Nikolai Petrovich 

SEMISOTOV 

( ) 

Data urodzenia: 

2.12.1968 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

851. 

Valery Vladimirovich 

SEMYONOV 

( ) 

Data urodzenia: 

16.9.1960 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

852. 
Oleg Polikarpovich TKACH 

( ) 

Data urodzenia: 

23.9.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

853. 
Pavel Vladimirovich 

TARAKANOV 

Data urodzenia: 

21.6.1982 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



( ) ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

854. 

Lyudmila Zaumovna 

TALABAYEVA 

(ю  

) 

Data urodzenia: 

6.6.1957 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

855. 
Oleg Vladimirovich 

TSEPKIN ( ) 

Data urodzenia: 

15.9.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

856. 
Peter Nikolayevich 

TULTAEV (ё ) 

Data urodzenia: 

1.1.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

 



wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

857. 

Vyacheslav Stepanovich 

TIMCHENKO 

(я  

) 

Data urodzenia: 

20.11.1950 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

858. 
Valery Petrovich 

USATYUK ( ) 

Data urodzenia: 

14.7.1948 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

859. 

Mukharby Magomedovich 

ULBASHEV 

(  

) 

Data urodzenia: 

15.5.1960 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

 



Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

860. 

Alexander Vladelenovich 

VAINBERG 

(  

) 

Data urodzenia: 

2.2.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

861. 

Alexander Gennadyevich 

VYSOKINSKY 

( ь ) 

Data urodzenia: 

24.9.1973 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

862. 

Nikolay Nikolayevich 

VLADIMIROV 

( ) 

Data urodzenia: 

18.11.1979 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 



863. 
Yuri Konstantinovich 

VALYAEV ( ) 

Data urodzenia: 

18.4.1959 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

864. 

Alexander Georgyevich 

VARFOLOMEEV 

( ) 

Data urodzenia: 

4.6.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

865. 

Valery Nikolayevich 

VASILYEV 

( ) 

Data urodzenia: 

17.7.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

866. 
Yury Leonidovich 

VOROBYOV ( ) 

Data urodzenia: 

2.2.1948 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

 



"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

867. 

Alexander Georgievich 

YAROSHUK 

( ) 

Data urodzenia: 

15.11.1965 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

868. 
Andrey Vladimirovich 

YATSKIN ( ) 

Data urodzenia: 

25.4.1969 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

869. 

Irek Ishmukhametovich 

YALALOV 

( ) 

Data urodzenia: 

27.1.1961 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

 



Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

870. 
Andrei Nikolayevich 

YEPISHIN ( ) 

Data urodzenia: 

29.10.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

871. 

Gennady Vladimirovich 

YAGUBOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

17.4.1968 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

872. 

Alexandra Gennadyevna 

ZHUKOVA 

(я ь  

) 

Data urodzenia: 

8.11.1974 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

 



Ługańską Republiką 

Ludową". 

873. 

Bair Bayaskhalanovich 

ZHAMSUYEV 

( я ) 

Data urodzenia: 

29.1.1959 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

874. 

Nikolai Andreyevich 

ZHURAVLEV 

( ) 

Data urodzenia: 

1.9.1976 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

875. 
Viktor Viktororvich 

ZOBNEV ( ) 

Data urodzenia: 

7.6.1964 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

876. 
Igor Dmitryevich 

ZUBAREV (ь ) 

Data urodzenia: 

20.6.1966 

Członek Rady 

Federacji, który 
 



ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

877. 
Olga Sergeyevna 

ZABRALOVA (ь ) 

Data urodzenia: 

30.3.1980 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

878. 
Yelena Gennadyevna 

ZLENKO ( ь ) 

Data urodzenia: 

20.6.1967 

Członek Rady 

Federacji, który 

ratyfikował decyzje 

rządu dotyczące 

"Układu o przyjaźni, 

współpracy i pomocy 

wzajemnej między 

Federacją Rosyjską a 

Doniecką Republiką 

Ludową oraz między 

Federacją Rosyjską a 

Ługańską Republiką 

Ludową". 

 

879. 

Roman Arkadyevich 

ABRAMOVICH (rosyjski: ь 

) 

Oligarcha mający 

bliskie związki z 

Władimirem Putinem. 

Główny udziałowiec 

Evraz. Były gubernator 

Czukotki. 

Roman Abramovich 

jest rosyjskim 

oligarchą mającym 

długotrwałe i bliskie 

związki z 

Władimirem Putinem. 

15.3.2022 



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. 

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. 

880. 
German Borisovich KHAN 

(rosyjski: ) 

Oligarcha mający 

bliskie związki z 

Władimirem Putinem. 

Jeden z głównych 

German Khan jest 

jednym z głównych 

udziałowców 

konglomeratu Alfa 
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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. 

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. 

881. 
Viktor Filippovich 

RASHNIKOV (rosyjski: ) 

Oligarcha. Właściciel, 

prezes zarządu i 

przewodniczący 

Komitetu ds. 

Planowania 

Strategicznego 

Magnitogorsk Iron & 

Steel Works (MMK). 

Data urodzenia: 

13.10.1948 

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 
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gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

882. 

Alexey Viktorovich 

KUZMICHEV (rosyjski:  

ь ё ) 

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 
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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. 

883 

Alexander Alexandrovich 

MIKHEEV (rosyjski: 

 ) 

Dyrektor generalny 

JSC Rosoboronexport 

Data urodzenia: 

18.11.1961 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Powiązane osoby: 

Sergey Chemezov 

Powiązane podmioty: 

Rosoboronexport, 

Rostec, Federalna 

Służba Wojskowej 

Współpracy 

Technicznej 

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 
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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. 

 

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: ) 

Przewodniczący 

Rosyjskiego Związku 

Przemysłowców i 

Przedsiębiorców 

wiceprezes zarządu 

Mechel PAO członek 

Alexander 

Nikolayevich Shokhin 

jest przewodniczącym 

rosyjskiego Związku 

Przemysłowców i 

Przedsiębiorców - 
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Biura Rady 

Najwyższej partii 

politycznej "Jedna 

Rosja" 

Data urodzenia: 

25.12.1951 

Miejsce urodzenia: 

Sawinskoje, Rejon 

Kiriłłowski, Federacja 

Rosyjska 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

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. 

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: ь ю ) 

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. 
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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. 

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: я ) 

Publicysta, 

propagandysta, członek 

zarządu "Russia 

Today" 

Data urodzenia: 

4.7.1975 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

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 
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Kerczeńskiej, kiedy 

Rosja przejęła 

ukraiński statek. 

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: ё ь ) 

Rosyjski 

propagandysta i 

prezenter talk show 

"Vremya Pokazhet" 

("Czas pokaże") w 

kontrolowanej przez 

państwo stacji 

telewizyjnej "Pierwyj 

Kanał" (rosyjski: ) 

Data urodzenia: 

26.1.1966 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

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 
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programach propaguje 

nienawiść etniczną 

między Ukraińcami a 

Rosjanami, podważa 

suwerenność i 

integralność 

terytorialną Ukrainy i 

szkaluje oponentów 

Putina w Rosji. 

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: ь ) 

Ekspert Komisji Dumy 

Państwowej Federacji 

Rosyjskiej ds. WNP i 

Kontaktów z 

Rodakami Producent 

Dmitry Kulikov to 

prokremlowski 

propagandysta. Jego 

publiczne wypowiedzi 

w należących do 

państwa kanałach 
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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 

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. 

889 
Konstantin Lvovich ERNST 

(rosyjski: ь ) 

Dyrektor generalny 

stacji telewizyjnej 

"Pierwyj Kanał" 

(rosyjski: ) 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. 

15.3.2022 



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. 



890 

Marina Vladimirovna 

SECHINA (rosyjski: ) 

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. 

15.3.2022 

 

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. 

891 
Suleyman Abusaidovich 

KERIMOV (rosyjski: ) 

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, 
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suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie lub im 

zagrażające. 

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: ) 

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 
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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. 

 

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: ь ) 

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 
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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. 

894. 
Alexey Yevgenevich 

FILATOV ( ь ) 

Data urodzenia: 

12.2.1983 

Funkcja: szef Dyrekcji 

ds. Współpracy 

Transgranicznej w 

rosyjskiej administracji 

prezydenckiej 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Szef Dyrekcji ds. 

Współpracy 

Transgranicznej w 

rosyjskiej 

administracji 

prezydenckiej. Jest 

wysokiej rangi 

urzędnikiem 

odpowiedzialnym za 

koordynację 

agresywnej polityki 

Kremla, w tym 

działań 

wywierających wrogi 

wpływ, wobec 

Ukrainy oraz 

okupowanych 

regionów donieckiego 

i ługańskiego. 

Jako szef 

wspomnianej dyrekcji 

jest bezpośrednio 

zaangażowany w 

opracowywanie i 

realizowanie 

prowadzonej przez 

Kreml polityki 

oddzielania regionów 

donieckiego i 

ługańskiego od 

Ukrainy. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

czynne wspieranie lub 

wdrażanie działań lub 

polityk 
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podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

895. 
Igor Venediktovich 

MASLOV (ь ) 

Data urodzenia: 

18.10.1960 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: urzędnik 

rosyjskiej administracji 

prezydenckiej 

powiązany z rosyjską 

Służbą Wywiadu 

Zagranicznego (SVR) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Jest wieloletnim 

urzędnikiem 

rosyjskiej 

administracji 

prezydenckiej 

powiązanym z 

rosyjską Służbą 

Wywiadu 

Zagranicznego 

(SVR), 

odpowiedzialnym za 

wywrotową politykę i 

działania Kremla 

wobec tzw. "bliskiej 

zagranicy" Rosji 

(terytoria byłego 

Związku 

Radzieckiego). 

Wiadomo, że doradza 

prezydentowi 

Władimirowi 

Putinowi w sprawie 

Ukrainy, Mołdawii i 

Osetii Południowej, i 

wskazuje się go jako 

członka grupy osób 

doradzających 

prezydentowi 

Putinowi w sprawie 

Ukrainy. 

Jako szef Dyrekcji ds. 

Powiązań 

Międzyregionalnych i 

Kulturalnych z 

Państwami Obcymi w 

rosyjskiej 

administracji 
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prezydenckiej składał 

gratulacje 

funkcjonariuszom sił 

operacji specjalnych 

Ministerstwa Obrony, 

którzy odegrali 

kluczową rolę w 

nielegalnej aneksji 

Półwyspu 

Krymskiego. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

czynne wspieranie lub 

wdrażanie działań lub 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

896. 
Viatcheslav Moshe 

KANTOR (я ) 

Data urodzenia: 

8.9.1953 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Jest rosyjskim 

oligarchą, będącym 

ważnym udziałowcem 

notowanej na giełdzie 

grupy Acron, która 

jest jednym z 

największych 

rosyjskich 

producentów 

nawozów. Ma bliskie 

powiązania z 

prezydentem 

Władimirem Putinem. 

Powiązania te 

pomagają mu 

utrzymać znaczny 

majątek. Wielokrotnie 

otwarcie deklarował 

swoje poparcie dla 

prezydenta Putina i 

przyjaźń z nim oraz 
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utrzymuje dobre 

stosunki z Kremlem. 

 
(alias Viatcheslav 

Vladimirovich KANTOR) 

(alias я ) 

Funkcja: ważny 

udziałowiec notowanej 

na giełdzie grupy 

Acron, która jest 

jednym z największych 

rosyjskich 

producentów nawozów 

Obywatelstwo: 

rosyjskie, izraelskie i 

brytyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Uzyskuje zatem 

korzyści od rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

nielegalną aneksję 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską 

lub za destabilizację 

Ukrainy. Jest również 

jednym z czołowych 

rosyjskich 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

nielegalną aneksję 

Półwyspu 

Krymskiego i 

destabilizację 

Ukrainy. 

 

897. 

Aleksei Viktorovich 

PIMANOV 

(  

) 

(alias Alexey Viktorovich 

PIMANOV; Alexei 

PIMANOV; 

Aleksey PIMANOV) 

Data urodzenia: 

9.2.1962 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: dyrektor 

generalny organizacji 

zarządzającej "Creative 

Association Red Star"; 

szef holdingu 

medialnego Krasnaya 

Zvezda należącego do 

rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony 

Propagandysta i szef 

holdingu medialnego 

Krasnaya Zvezda 

należącego do 

rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony. 

Minister obrony 

Sergey Shoygu 

osobiście zwrócił się 

do niego z prośbą o 

objęcie funkcji szefa 

holdingu Krasnaya 

Zvezda. Ten holding 

medialny 

ustanowiono 
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Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

dekretem rosyjskiego 

ministra obrony; 

sprawuje on kontrolę 

nad państwowym 

kanałem 

telewizyjnym Zvezda. 

Podobnie jak 

wszystkie inne kanały 

medialne 

kontrolowane przez 

Kreml, Zvezda 

regularnie 

rozpowszechnia 

dezinformację na 

temat trwającej 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie, 

podważa integralność 

terytorialną i 

suwerenność Ukrainy 

oraz zapewnia istotne 

wsparcie medialne dla 

brutalnej agresji 

Rosji. Jako członek 

rady mediów 

Rosyjskiego 

Towarzystwa 

Geograficznego, 

Aleksei Pimanov 

utrzymuje bliskie 

kontakty z wysokimi 

rangą urzędnikami 

Kremla, takimi jak 

Alexey Gromov, 

Dmitry Peskov i 

Sergey Shoygu. 

W 2017 r. 

wyreżyserował i 

wyprodukował film 

propagandowy 

"Krym", w którym 



uzasadnia się i 

gloryfikuje nielegalną 

aneksję Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

898. 

Igor Yurievich 

KOROTCHENKO (ь ь 

KOPOT4EHKO) 

Data urodzenia: 

15.2.1960 

Miejsce urodzenia: 

Ryga, Łotwa 

Funkcja: 

przewodniczący Rady 

Publicznej przy 

Ministerstwie Obrony 

Federacji Rosyjskiej; 

redaktor naczelny 

pisma "Obrona 

narodowa"; dyrektor 

Centrum Analiz 

Światowego Handlu 

Bronią; ekspert 

wojskowy Stopień 

wojskowy - pułkownik 

rezerwy 

Przewodniczący Rady 

Publicznej przy 

Ministerstwie Obrony 

Federacji Rosyjskiej, 

regularnie wypowiada 

się w 

najpopularniejszych 

rosyjskich 

telewizyjnych 

programach 

propagandowych jako 

ekspert w dziedzinie 

obrony i polityki 

zagranicznej. Jest 

znany z agresywnych 

i oczerniających 

wypowiedzi 

przeciwko 

integralności 

terytorialnej Ukrainy i 

z prowokacyjnego 

nawoływania do 

konfrontacji 

wojskowej między 

Federacją Rosyjską a 

Zachodem, w tym 

Ukrainą. Na swoich 

platformach mediów 

społecznościowych 
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lub w programach 

telewizyjnych wzywa 

do "denazyfikacji" i 

demilitaryzacji 

Ukrainy, a także do 

jej zjednoczenia z 

Rosją 

("uwarunkowanej 

historycznie 

braterskiej unii"), 

twierdząc, że Ukraina 

jest częścią wielkiego 

"rosyjskiego świata". 

  
Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

W swoim artykule 

opublikowanym 24 

lutego 2022 r. 

stwierdził, że 

zadaniem Rosji w 

Ukrainie jest jej 

demilitaryzacja, 

wyjaśniając, że 

Ukraina stanowi 

zagrożenie zarówno 

dla jej własnej 

ludności, dla 

Federacji Rosyjskiej, 

a także dla 

niekontrolowanych 

przez rząd ukraiński 

obszarów obwodu 

donieckiego i 

ługańskiego. Według 

niego celem operacji 

jest pozbawienie sił 

zbrojnych Ukrainy 

możliwości 

scentralizowanego 

dowodzenia i kontroli 

jej wojsk, 

unieruchomienie 

ukraińskiej sieci 

lotnisk wojskowych 

oraz zniszczenie 

 



pozycji obrony 

powietrznej i 

operacyjno-

taktycznych pocisków 

rakietowych. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

899. 

Vladimir Nikolayevich 

SUNGORKIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

16.6.1954 

Miejsce urodzenia: 

Chabarowsk, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: dyrektor 

generalny i redaktor 

naczelny 

"Komsomolskiej 

Prawdy"; członek rad 

publicznych w 

Ministerstwie Obrony 

Federacji Rosyjskiej, 

Ministerstwie ds. 

Sytuacji Kryzysowych 

Federacji Rosyjskiej i 

Ministerstwie 

Transportu Federacji 

Rosyjskiej. 

W Radzie ds. Środków 

Masowego Przekazu 

przy rządzie Federacji 

Rosyjskiej zajmuje się 

kwestiami związanymi 

z przyznawaniem 

nagród rządowych. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Jest dyrektorem 

generalnym i 

redaktorem 

naczelnym 

"Komsomolskiej 

Prawd/". Jest jedną z 

najważniejszych osób 

zajmujących się 

działaniami w 

zakresie 

zagranicznych 

manipulacji 

informacjami i 

ingerencji w 

informacje, a także 

propagandystą, który 

często wypowiada się 

na temat Ukrainy, 

kreując 

wprowadzające w 

błąd informacje i 

manipulując faktami. 

Kierowany 

bezpośrednio przez 

Kreml, 

rozpowszechnia i 

legitymizuje 

agresywną 

antyukraińską i 
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antyzachodnią 

propagandę reżimu 

Putina w jednym z 

najpopularniejszych 

środków masowego 

przekazu w Rosji. 

Prezydent Władimir 

Putin wskazuje 

"Komsomolską 

Prawdę" jako swoją 

ulubioną gazetę. 

Vladimir Sungorkin 

jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

900. 
Oleg Borisovich 

DOBRODEEV ( ) 

Data urodzenia: 

28.10.1959 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: dyrektor 

generalny 

ogólnorosyjskiego 

państwowego nadawcy 

telewizyjnego i 

radiowego (VGTRK) 

Jest dyrektorem 

generalnym 

największego 

państwowego 

holdingu medialnego 

w Rosji. Aktywnie 

uczestniczył w 

propagandzie Kremla, 

tworząc i 

rozpowszechniając 

zniekształcone 

informacje w interesie 

przywódców 

politycznych 

Federacji Rosyjskiej. 

8.4.2022 

  
Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Jest inicjatorem i 

głównym twórcą 

państwowego kanału 

telewizyjnego 

Rossija-24 i 

właścicielem kanału 

telewizyjnego Rossija 

 



-1. Kanały te stanowią 

główną tubę 

propagandy 

państwowej, 

skutecznie 

wypełniając 

powierzone im 

zadanie wzmacniania 

reżimu Putina i 

kreowania 

propagandowych 

treści dla jego 

agresywnej polityki 

krajowej i 

zagranicznej, w tym 

w zakresie operacji 

wojskowych w 

Ukrainie. W kanałach 

tych omawia się 

przyszłość 

podzielonej Ukrainy i 

"młodych republik", 

przedstawia porażki 

reform prowadzonych 

przez prezydentów 

Ukrainy, a wszelkie 

działania władz 

ukraińskich są 

wyśmiewane lub 

potępiane. 

Uczestniczy w 

posiedzeniach 

administracji 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej, podczas 

których szefowie 

najważniejszych 

mediów państwowych 

otrzymują instrukcje. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

czynne wspieranie lub 

wdrażanie działań lub 



polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

901. Farkhad AKHMEDOV 

Data urodzenia: 

15.9.1955 

Miejsce urodzenia: 

Baku, Azerbejdżan 

Funkcja: 

przedsiębiorca 

zaangażowany w 

branżę energetyczną i 

w rosyjską politykę 

lokalną; założyciel 

przedsiębiorstwa 

Tansley Trading. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Rosyjski 

przedsiębiorca 

zaangażowany w 

branżę energetyczną i 

w rosyjską politykę 

lokalną. Założył 

przedsiębiorstwo 

Tansley Trading 

zajmujące się 

dostarczaniem sprzętu 

rosyjskim 

producentom gazu, 

został 

mniejszościowym 

udziałowcem Nortgas, 

przedsiębiorstwa 

naftowo-gazowego na 

Syberii, a także 

prezesem Bechtel 

Energy. Jest 

powiązany z 

Kremlem i jest 

jednym z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

rosyjskiemu. 

8.4.2022 

902. 
Pavel Nikolayevitch 

GUSEV ( ) 

Data urodzenia: 

4.4.1949 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Jest szefem 

najważniejszego 

rosyjskiego tabloidu 

"Moskiewski 

Komsomolec" 
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Funkcja: 

propagandysta, 

redaktor i właściciel 

dziennika "Moskiewski 

Komsomolec" 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

wspierającego 

kremlowskie narrację 

i działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

Ma bliskie 

powiązania z 

rosyjskim 

Ministerstwem 

Obrony oraz jest 

zaufanym 

człowiekiem 

prezydenta Władimira 

Putina i jego 

zwolennikiem. 

Otrzymał wiele 

medali, a także 

oficjalne wsparcie w 

wyborach w 2018 r., 

co dowodzi, że jest 

czynnym 

zwolennikiem rządu 

Federacji Rosyjskiej. 

Jest w związku z tym 

odpowiedzialny za 

czynne wspieranie lub 

wdrażanie działań lub 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

903. 

Elena Petrovna 

TIMCHENKO, z domu: 

ERMAKOVA 

(YERMAKOVA) 

 () 

Funkcja: 

współprzewodnicząca 

Fundacji Timchenko 

Obywatelstwo: 

rosyjskie; fińskie 

Jest żoną miliardera 

Gennad/ego 

Timchenki, 

umieszczonego w 

wykazie na mocy 
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Powiązana osoba: 

miliarder Gennad/ego 

Timchenko (mąż) 

Płeć: kobieta 

decyzji 

2014/145/WPZiB. 

Bierze udział w 

działalności 

publicznej męża za 

pośrednictwem 

Fundacji Timchenko. 

Uzyskuje zatem 

korzyści od 

Gennad/ego 

Timchenki, który jest 

odpowiedzialny za 

wspieranie działań i 

polityk, które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz za dostarczanie 

finansowego i 

materialnego wsparcia 

decydentom 

rosyjskim, oraz za 

uzyskiwanie korzyści 

od decydentów 

rosyjskich 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

904. 

Maria Vladimirovna 

VORONTSOVA; z domu: 

PUTINA 

(alias Mariya 

VORONTSOVA, Maria 

FAASSEN) 

(я ) 

Data urodzenia: 

28.4.1985 

Funkcja: 

współwłaścicielka 20 

% przedsiębiorstwa 

Nomenko 

zaangażowanego w 

największy w Rosji 

prywatny projekt 

inwestycyjny w 

sektorze opieki 

zdrowotnej, którego 

Jest najstarszą córką 

prezydenta Władimira 

Putina, 

umieszczonego w 

wykazie na mocy 

decyzji 

2014/145/WPZiB. 

Jest 

współwłaścicielką 

przedsiębiorstwa 

Nomenko 

zaangażowanego w 
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koszt szacuje się na 40 

mld rubli. 

Powiązana osoba: 

Władimir Putin 

(ojciec) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

największy w Rosji 

prywatny projekt 

inwestycyjny w 

sektorze opieki 

zdrowotnej, którego 

koszt szacuje się na 

40 mld rubli. 

Uzyskuje zatem 

korzyści od rządu 

Federacji Rosyjskiej i 

jest powiązana z 

sektorami 

gospodarczymi 

zapewniającymi 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

905. 
Anton Valerevich KUPRIN 

( ) 

Funkcja: kapitan 

fregaty "Admirał 

Essen" rosyjskiej floty 

czarnomorskiej 

Płeć: mężczyzna 

Kapitan fregaty 

"Admirał Essen" 

rosyjskiej floty 

czarnomorskiej. 

Fregata "Admirał 

Essen" uczestniczy w 

działaniach 

wojennych Rosji na 

Morzu Czarnym. 

Anton Valerevich 

Kuprin jest zatem 

odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

8.4.2022 

906. Olga AYZIMAN (ь ) 

Data urodzenia: 

26.10.1967 

Miejsce urodzenia: 

Irkuck, Federacja 

Rosyjska 

Powiązana osoba: 

Mikhail Fridman(były 

mąż) 

Była żona Mikhaila 

Fridmana, założyciela 

i jednego z głównych 

udziałowców Alfa 

Group - w skład 

której wchodzi duży 

rosyjski bank Alfa 

Bank - uważanego za 
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Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

jednego z głównych 

finansistów i osobę z 

najbliższego 

otoczenia prezydenta 

Władimira Putina. 

Mikhail Fridman jest 

głównym sponsorem 

działalności i 

realizacji potrzeb 

swojej byłej żony po 

jej przeprowadzce do 

Paryża. 

Olga Ayziman jest 

osobą fizyczną 

powiązaną z Mikhail 

Fridman, który 

aktywnie wspierał 

materialnie i 

finansowo rosyjsich 

decydentów oraz 

uzyskiwał korzyści od 

rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

nielegalną aneksję 

Krymu lub za 

destabilizację 

Ukrainy. Ponadto, 

Mikhail Fridman 

wspierał także 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz im zagrażające. . 

907. 

Mikhail Alexandrovich 

BABAKOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

7.2.1994 

Powiązana osoba: syn 

Aleksandr Babakov 

(ojciec), zastępcy 

Syn Aleksandra 

Babakova, zastępcy 

przewodniczącego 

Dumy Państwowej, 

umieszczonego w 

wykazie na mocy 
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przewodniczącego 

Dumy Państwowej 

Płeć: mężczyzna 

decyzji 

2014/145/WPZiB. 

Mikhail 

Alexandrovich 

Babakov posiada 

duży majątek 

powiązany ze swoim 

ojcem. Jest 

właścicielem i 

zarządcą agencji 

nieruchomości we 

Francji, za 

pośrednictwem której 

zarządza różnymi 

nieruchomościami, w 

tym domu o wartości 

11 mln EUR 

położonego w pobliżu 

Wersalu. Ponadto 

korzysta z tego 

samego adresu co 

swój ojciec. Jest 

zatem powiązany z 

Alekanderem 

Babkovem i 

uzyskiwał korzyści od 

rosyjskiego decydenta 

odpowiedzialnego za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

Ukrainy. 

908. 

Kirill Nikolayevich 

SHAMALOV 

( ) 

Data urodzenia: 

22.3.1982 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: zastępca 

prezesa zarządu Sibur 

Holding PJSC 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Zastępca prezesa 

zarządu Sibur 

Holding PJSC, 

największego 

zintegrowanego 

przedsiębiorstwa 

petrochemicznego w 

Rosji. 

Jest zatem jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 
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sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej, 

który jest 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

909. 
Igor Albertovich KESAEV 

(ь ь ) 

Data urodzenia: 

30.10.1966 

Miejsce urodzenia: 

Władykaukaz, Osetia 

Północna, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: właściciel i 

prezes Mercury 

Group 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Właściciel i prezes 

Mercury Group, która 

jest właścicielem 

Megapolis Group, 

głównego 

dystrybutora 

wyrobów tytoniowych 

w Rosji. Ma 

powiązania z rządem 

Federacji Rosyjskiej i 

jego siłami 

bezpieczeństwa za 

pośrednictwem 

Monolit Fund, 

prowadzonego przez 

byłych 

funkcjonariuszy 

rosyjskich służb 

bezpieczeństwa i 

zapewniającego 

pomoc finansową 

emerytowanym 

funkcjonariuszom 

służb bezpieczeństwa 

i personelowi 

wojskowemu. 

Ponadto jest głównym 

udziałowcem fabryki 

Degtyarev, 

rosyjskiego 

przedsiębiorstwa 

produkującego broń 
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używaną przez 

rosyjskie siły zbrojne. 

Jest jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

Ukrainy. Ponadto 

wspiera materialnie 

rząd Federacji 

Rosyjskiej i uzyskuje 

od niego korzyści. 

910. 

Alexander Nikolaevich 

PETAYKIN 

( ) 

Data urodzenia: 

24.5.1987 

Miejsce urodzenia: 

Orenburg, obwód 

orenburski, Związek 

Radziecki 

Funkcja: właściciel i 

dyrektor generalny 

firm zajmujących się 

budową dróg "OOO 

Vector" i "Trans Stroy" 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Właściciel i dyrektor 

generalny firm 

zajmujących się 

budową dróg "OOO 

Vector" i "Trans 

Stroy", 

uczestniczących w 

realizacji publicznych 

projektów dla 

samorządów 

regionalnych 

Orenburga i Baszkirii. 

Jest zatem osobą 

fizyczną, która 

uzyskuje korzyści od 

rządu Federacji 

Rosyjskiej 

odpowiedzialnego za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 
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911. 
Aleksandr Aleksandrovich 

SHULGIN 

Data urodzenia: 

25.8.1984 

Czołowy 

przedsiębiorca, 
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Miejsce urodzenia: 

Irkuck, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: dyrektor 

generalny i dyrektor w 

Ozon Holdings Plc 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

dyrektor generalny w 

Ozonie, wiodącej 

rosyjskiej platformie 

handlu 

elektronicznego 

oferującej różne 

kategorie produktów. 

W dniu 24 lutego 

2022 r. wziął udział w 

spotkaniu oligarchów 

z prezydentem 

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 prezydenta 

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. Ponadto 

działa w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 



aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

912. 

Ekaterina Vladimirovna 

TIKHONOVA 

z domu: Yekaterina 

Vladimirovna PUTINA 

(alias Yekaterina, Katerina); 

( () 

 ) 

Data urodzenia: 

31.8.1986 

Miejsce urodzenia: 

Drezno, Niemcy 

Funkcja: Szefowa 

inicjatywy na rzecz 

rozwoju "Innopraktika" 

Powiązana osoba: 

prezydent Władimir 

Putin (córka) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Córka prezydenta 

Władimira Putina. 

Szefowa nowego 

instytutu ds. sztucznej 

inteligencji na 

Uniwersytecie 

Państwowym w 

Moskwie, 

finansowanego ze 

środków 

państwowych. 

Obecnie szefowa 

inicjatywy na rzecz 

rozwoju 

"Innopraktika", 

finansowanej przez 

kluczowe rosyjskie 

przedsiębiorstwa, 

których dyrektorzy są 

członkami 

wewnętrznego kręgu 

oligarchów z 

najbliższego 

otoczenia prezydenta 

Władimira Putina. 

Uzyskuje zatem 

korzyści od rządu 

Federacji Rosyjskiej i 

jest powiązana z 

najważniejszymi 

osobami działającymi 

w sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

Ponadto jest 

powiązana ze swoim 

ojcem, który jest 
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odpowiedzialny za 

działania podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie oraz 

aktywnie wspiera 

takie działania. 

913. 
Evgeny Borisovich 

ZUBITSKIY ( ) 

Data urodzenia: 

10.3.1968 

Miejsce urodzenia: 

Kemerowo, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: 

przedsiębiorca, 

współwłaściciel, prezes 

zarządu i dyrektor 

generalny Industrial 

Metallurgical Holding 

(PMH) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Współwłaściciel, 

prezes zarządu i 

dyrektor generalny 

Industrial 

Metallurgical Holding 

(PMH). Udziałowiec 

w Koks Group, 

macierzystym 

przedsiębiorstwie 

PMH i największym 

rosyjskim 

producencie koksu 

przeznaczonego do 

obrotu, finansowanym 

przez członka Dumy 

Państwowej Borisa 

Zubitskiego. 

Jest zatem jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorze 

gospodarczym 

zapewniającym 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

8.4.2022 

914. 

Sergey Vladimirovich 

MIKHAILOV 

(alias Sergei MIKHAILOV) 

( ) 

Data urodzenia: 

17.3.1971 

Miejsce urodzenia: 

Archangielsk, 

Federacja Rosyjska 

Dyrektor generalny 

Agencji Prasowej 

TASS - największej 

rosyjskiej agencji 

informacyjnej, która 
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Funkcja: dyrektor 

generalny Rosyjskiej 

Agencji Prasowej 

TASS 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

za pośrednictwem 

ogromnej sieci 

zagranicznych 

przedstawicielstw (70 

biur w Wspólnocie 

Niepodległych Państw 

i 68 biur na całym 

świecie) 

rozpowszechnia 

nieprawdziwe 

informacje na temat 

Ukrainy, służąc 

interesom 

przywódców 

politycznych 

Federacji Rosyjskiej. 

Prezydent Władimir 

Putin przyznał mu 

Order Przyjaźni. 

Sergey Mikhailov 

należy do rezerwy 

kadrowej prezydenta 

Rosji. 

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. 

915. 

Alexander Alexandrovich 

MALKEVICH 

(  

) 

Data urodzenia: 

14.7.1975 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Publicznej Izby 

Federacji Rosyjskiej 

Rosyjski 

propagandysta, 

dyrektor generalny 

kanału telewizyjnego 

Sankt Petersburg oraz 

pierwszy 

wiceprzewodniczący 

Publicznej Izby 

Federacji Rosyjskiej 
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ds. Rozwoju 

Społeczności 

Informacyjnej, 

Mediów i Środków 

Masowego Przekazu; 

od stycznia 2021 r. 

dyrektor generalny 

kanału telewizyjnego 

Sankt Petersburg 

ds. Rozwoju 

Społeczności 

Informacyjnej, 

Mediów i Środków 

Masowego Przekazu. 

W dniu 25 lutego 

2022 r. stwierdził, że 

trwająca agresja 

wojskowa na Ukrainę 

jest "operacją 

specjalną", mającą na 

celu denazyfikację 

Ukrainy, a nie zajęcie 

kraju. W dniu 16 

marca 2022 r. 

uczestniczył w 

posiedzeniu 

Publicznej Izby 

Federacji Rosyjskiej 

dotyczącym 'Eskalacji 

wojny informacyjnej: 

Obrona interesów 

Rosji': rozmawiano o 

tym, jak ważne jest 

przekazywanie 

prawdziwych 

informacji, tak aby 

ludzie mogli 

zrozumieć, dlaczego 

podjęto decyzję o 

przeprowadzeniu 

"operacji specjalnej" 

w Ukrainie i jaki jest 

cel tej operacji. 

  

Nr paszportu / nr 

krajowego dowodu 

tożsamości: paszport 

717637093, nr 

krajowego dowodu 

tożsamości 

781005202108 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

W związku z tym 

wspiera działania lub 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

jak również stabilność 

oraz bezpieczeństwo 

 



Płeć: mężczyzna w Ukrainie, lub im 

zagrażające. 

916. Soadat NARZIEVA ( ) 

Miejsce urodzenia: 

Uzbekistan 

Powiązana osoba: 

Alisher Usmanov 

(brat) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Siostra Alishera 

Usmanova, 

prokremlowskiego 

oligarchy, który ma 

bliskie powiązania z 

prezydentem Rosji 

Władimirem Putinem 

i który został 

umieszczony w 

wykazie na mocy 

decyzji 

2014/145/WPZiB. 

Alisher Usmanov 

przekazał swojej 

siostrze, Soadat 

Narzievej, znaczne 

aktywa, w tym 

dokonał na jej rzecz 

jednorazowej 

płatności lub 

darowizny o wartości 

3 mln USD. Soadat 

Narzieva posiada 

również 27 

szwajcarskich 

rachunków 

bankowych, na 

których znajdują się 

setki milionów 

dolarów, które mogą 

być powiązane z jej 

bratem Alisherem 

Usmanovem. Ma 

również powiązania z 

6 spółkami offshore, 

których działalność 

może być powiązana 

z Usmanovem. Soadat 

Narzieva jest zatem 

powiązana z Alisher 

Usmanov, który 
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aktywnie wspierał 

materialnie lub 

finansowo rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy.. 

917. 
Musa Yusupovich 

BAZHAEV ( ) 

Data urodzenia: 

11.5.1966 

Miejsce urodzenia: 

Aczchoj-Martan, 

Czeczenia 

Funkcja: rosyjski 

przedsiębiorca; 

obecnie prezes 

Alliance Group 

mającej siedzibę w 

Moskwie Alliance 

Group posiada aktywa 

w sektorze ropy 

naftowej, 

budownictwa, 

tekstyliów, żywności, 

finansów i mediów; 

prezes Russian 

Platinum. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Prezes Alliance 

Group, której 

głównymi klientami 

są najwięksi 

przedstawiciele 

przemysłu gazowego i 

naftowego, zakładów 

przemysłowych, 

sektora 

telekomunikacyjnego 

oraz mieszkalnictwa i 

usług użyteczności 

publicznej. 

Jest również prezesem 

rady dyrektorów 

Russian Platinum, 

uznawanego za jedno 

z wiodących 

rosyjskich 

przedsiębiorstw 

górniczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

W 2021 r. VEB.RF, 

VTB Group i Russian 

Platinum podpisały 

list intencyjny w 

sprawie finansowania 

znajdujących się w 

Czernogorsku złóż 

rudy platyny-miedzi-

niklu w regionie 

Krasnojarska. 
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Uroczystość 

podpisania odbyła się 

podczas 

Międzynarodowego 

Forum 

Ekonomicznego w 

Sankt Petersburgu w 

obecności prezydenta 

Putina. Jest jednym z 

czołowych rosyjskich 

przedsiębiorców, 

należącym do grupy 

200 najbogatszych 

Rosjan i działającym 

w sektorze 

gospodarczym 

zapewniającym 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej. 

Ponadto jest 

powiązany z VEB.RF, 

rosyjską instytucją 

finansową na rzecz 

rozwoju, która 

aktywnie wspiera, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację Ukrainy 

lub też uzyskuje 

korzyści od tych 

decydentów. 

918. 

Grigory Vikotorovitsj 

BEREZKIN 

( ) 

Data urodzenia: 

9.8.1966 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Prezes 

zarządu grupy ESN 

Jeden z czołowych 

rosyjskich 

przedsiębiorców, 

uważany za 

poplecznika 

prezydenta Władimira 

Putina. 
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Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Prezes zarządu ESN - 

rosyjskiej grupy o 

kapitale private 

equity, posiadającej 

portfel inwestycji w 

rozmaitych gałęziach 

przemysłu: mediach, 

energetyce, 

infrastrukturze, IT, 

zasobach naturalnych 

i sektorze 

petrochemicznym. 

Grupa ESN jest jedną 

z największych 

rosyjskich spółek 

holdingowych. W 

2019 r. Saudi Basic 

Industries Corporation 

(SABIC), Russian 

Direct Investment 

Fund (RDIF) oraz 

grupa ESN podpisały 

umowę o 

inwestycjach w 

przedsięwzięcie 

dotyczące 

zaprojektowania, 

wybudowania i 

eksploatacji zakładów 

produkcji metanolu w 

obwodzie amurskim 

na dalekim wschodzie 

Rosji. W 2021 r., 

podczas Wschodniego 

Forum 

Ekonomicznego, 

VEB.RF, VTB, grupa 

ESN, Ministerstwo 

Rozwoju Rosyjskiego 

Dalekiego Wschodu, 

Marubeni Corporation 

i Mitsui O.S.K. 

podpisały protokół 



ustaleń w sprawie 

opracowania projektu 

budowy w rosyjskich 

stoczniach statków 

napędzanych 

metanolem. W 

uroczystości wziął 

udział prezydent 

Putin. 

   

Jako prezes zarządu 

ESN Group Grigory 

Berezkin jest jednym 

z jednym z czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. Ponadto 

wspiera, materialnie i 

finansowo, rząd 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

i uzyskuje od tego 

rządu korzyści. 

 

919. 

Serguey Achotovich 

MNDOIANTS 

( ) 

Data urodzenia: 

21.9.1961 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Rosyjski 

przedsiębiorca 

pełniący funkcję 

wiceprezesa 

konglomeratu AFK 

Wiceprezes 

wykonawczy 

odpowiedzialny za 

stosunki rządowe 

rosyjskiego 

konglomeratu AFK 

Sistema PAO, 

działającego w 

sektorze 

telekomunikacji i IT. 
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Sistema. Założyciel 

firmy konsultingowej 

VLM Invest. 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Jest również wysokim 

rangą wiceprezesem 

VLM Invest - firmy 

konsultingowej 

działającej jako 

pośrednik między 

prywatnymi 

przedsiębiorstwami a 

organami rządowymi 

Federacji Rosyjskiej. 

Jest także członkiem 

zarządu Rady ds. 

Polityki Zagranicznej 

i Obronnej (SVOP), 

ośrodka analitycznego 

doradzającego 

rządowi Federacji 

Rosyjskiej w zakresie 

prowadzenia polityki 

zagranicznej i 

obronnej. 

Jest zatem jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

920. 
Boris Romanovich 

ROTENBERG ( ) 

Data urodzenia: 

3.1.1957 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska 

Powiązane osoby: 

Arkady Rotenberg 

Rosyjski 

przedsiębiorca i 

miliarder, brat 

Arkadego 

Rotenberga, 

rosyjskiego 

przedsiębiorcy i 

miliardera, 
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(brat), Igor Rotenberg 

(bratanek) 

Powiązane podmioty: 

SGM 

(Stroygazmontazh), 

SMP Bank, Gazprom 

Drilling 

Obywatelstwo: 

rosyjskie, fińskie 

Płeć: mężczyzna 

udziałowiec w 

przedsiębiorstwie 

państwowym 

Gazprom Drilling i 

współwłaściciel grupy 

SGM 

(Stroygazmontazh). 

Rotenbergowie są 

blisko powiązani z 

prezydentem 

Władimirem Putinem. 

Członek zarządu SMP 

Bank i jeden z 

głównych 

udziałowców w 

przedsiębiorstwie 

Gazprom Drilling, 

które otrzymało duże 

kontrakty państwowe 

dzięki jego bliskim 

powiązaniom z 

prezydentem Putinem. 

Uzyskuje zatem 

korzyści od rosyjskich 

decydentów i rządu 

Federacji Rosyjskiej, 

którzy są 

odpowiedzialni za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. Ponadto jest 

osobą fizyczną 

powiązaną z Arkadym 

Rotenbergiem i 

prezydentem Putinem, 

którzy zostali objęci 

środkami 

ograniczającymi w 

związku z działaniami 

podważającymi 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażającymi. 

921. 
Igor Arkadyevich 

ROTENBERG (ь ь ) 

Data urodzenia: 

9.5.1973 

Miejsce urodzenia: 

Sankt Petersburg, 

Federacja Rosyjska 

Powiązane osoby: 

Arkady Rotenberg 

(ojciec), Boris 

Rotenberg (stryj) 

Powiązane podmioty: 

Grupa SGM 

(Stroygazmontazh), 

Gazprom Drilling, 

NPV Engineering 

Group 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Rosyjski 

przedsiębiorca i 

miliarder, najstarszy 

syn i spadkobierca 

Arkadego 

Rotenberga, 

rosyjskiego 

przedsiębiorcy i 

miliardera oraz 

współwłaściciela 

grupy SGM 

(Stroygazmontazh). 

Jest udziałowcem 

większościowym w 

przedsiębiorstwie 

Gazprom Drilling. 

Rotenbergowie są 

blisko powiązani z 

prezydentem Putinem. 

Ze względu na swoją 

pozycję w 

najważniejszych 

rosyjskich 

przedsiębiorstwa, w 

tym SGM, Gazprom 

Drilling i Mostotrest, 

które otrzymały duże 

kontrakty państwowe, 

a także swoje bliskie 

powiązania z 

prezydentem Putinem 

Igor Rotenberg 

uzyskuje korzyści od 

rosyjskich 

decydentów i rządu 

Federacji Rosyjskiej, 

którzy są 

odpowiedzialni za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. Ponadto jest 
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osobą fizyczną 

powiązaną z Arkadym 

Rotenbergiem i 

prezydentem Putinem, 

którzy zostali objęci 

środkami 

ograniczającymi w 

związku z działaniami 

podważającymi 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażającymi. 

922. 

Ekaterina IGNATOVA 

(alias Jekatarina 

IGNATOVA) 

Data urodzenia: 1968 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Powiązane osoby: 

Sergei Chemezov 

(mąż) 

Żona Sergeia 

Chemezova, 

dyrektora generalnego 

rosyjskiej państwowej 

korporacji Rostec 

(Państwowa 

Korporacja Wsparcia 

Rozwoju, Produkcji i 

Eksportu Rosyjskich 

Produktów 

Przemysłowych 

Zaawansowanych 

Technologii). Jako 

żona Sergeia 

Chemezova posiada 

duży majątek 

powiązany z nim. W 

ostatnim 

oświadczeniu Sergeia 

Chemezova o stanie 

majątkowym z 2019 r. 

uwzględniono roczny 

dochód Ekateriny 

Ignatovej w 

wysokości 24 mln 

USD. 
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  Anastasia Ignatova 

(córka) 

Jest powiązana z 

osobą fizyczną 

(swoim mężem) 

 



Lyudmila 

Rukavishikova (matka) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

znajdującym się w 

wykazie środków 

ograniczających w 

odniesieniu do działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub jej zagrażających. 

923. 
Anastasia IGNATOVA 

(я ) 

Powiązane osoby: 

Sergei Chemezov 

(ojczym) 

Ekaterina Ignatova 

(matka) 

Lyudmila 

Rukavishikova (babka) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: kobieta 

Pasierbica Sergeia 

Chemezova, 

dyrektora generalnego 

rosyjskiej państwowej 

korporacji Rostec 

(Państwowa 

Korporacja Wsparcia 

Rozwoju, Produkcji i 

Eksportu Rosyjskich 

Produktów 

Przemysłowych 

Zaawansowanych 

Technologii). 

Jako pasierbica 

Sergeia Chemezova 

posiada duży majątek 

powiązany z nim za 

pośrednictwem spółek 

oofshore. Jest 

formalnie 

właścicielką 85-

metrowego jachtu 

"Valerie" o wartości 

140 mln USD (ponad 

10 mld rubli) za 

pośrednictwem 

zarejestrowanej na 

Brytyjskich Wyspach 

Dziewiczych spółki 

Delima Services 

Limited. Ponadto jest 

beneficjentką spółek 

oofshore, których 
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majątek szacuje się na 

setki milionów 

dolarów. 

Jest powiązana z 

osobą fizyczną 

(swoim ojczymem) 

znajdującą się w 

wykazie środków 

ograniczających w 

odniesieniu do działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub jej zagrażających. 

924. 
Lyudmila 

RUKAVISHIKOVA 

Powiązane osoby: 

Sergei Chemezov 

(zięć) 

Ekaterina Ignatova 

(córka) 

Anastasia Ignatova 

(wnuczka) 

Obywatelstwo: 

rosyjskie Płeć: kobieta 

Teściowa Sergeia 

Chemezova, 

dyrektora generalnego 

rosyjskiej państwowej 

korporacji Rostec 

(Państwowa 

Korporacja Wsparcia 

Rozwoju, Produkcji i 

Eksportu Rosyjskich 

Produktów 

Przemysłowych 

Zaawansowanych 

Technologii). Jako 

teściowa Sergeia 

Chemezova posiada 

duży majątek 

powiązany z jej 

zięciem, w tym 

udziały w spółkach, 

które są właścicielami 

nieruchomości 

wykorzystywanych 

przez Rostec. 

Jest powiązana z 

osobą fizyczną 

(swoim zięciem) 

znajdującą się w 
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wykazie środków 

ograniczających w 

odniesieniu do działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub jej zagrażających. 

925. 
Yuri SLYUSAR 

( ) 

Data urodzenia: 

20.7.1974 

Miejsce urodzenia: 

Rostów nad Donem, 

Federacja Rosyjska 

Funkcja: Prezes United 

Aircraft 

Corporation (UAC); 

były rosyjski 

wiceminister 

przemysłu i handlu 

Federacji Rosyjskiej 

Powiązana osoba: 

Władimir Putin 

Powiązany podmiot: 

United Aircraft 

Corporation 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Prezes United Aircraft 

Corporation (UAC) i 

były wiceminister 

przemysłu i handlu. 

UAC jest rosyjską 

korporacją o 

większościowym 

udziale państwa, 

konsolidującą 

przedsiębiorstwa 

działające w sektorze 

lotniczym, 

kosmicznym i 

obronnym, 

wyodrębnioną w 

Rostecu, założonym 

pierwotnie przez 

prezydenta Putina. 

Jako prezes UAC jest 

jednym z czołowych 

podmiotów w 

rosyjskim sektorze 

przemysłu i obrony, 

ściśle powiązanym z 

rosyjskim rządem. 

Jest zatem jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych rządu 

Federacji Rosyjskiej 

oraz wspiera rząd 

Federacji Rosyjskiej i 
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uzyskuje od niego 

korzyści. 

926. Said KERIMOV 

Data urodzenia: 

6.7.1995 

Miejsce urodzenia: 

Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Funkcja: Spadkobierca 

Suleimana Kerimova, 

członek komitetu 

strategicznego i 

zarządu Polyusa 

Powiązana osoba: 

Suleiman Kerimow 

(ojciec) 

Powiązany podmiot: 

Polyus 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Syn Suleimana 

Kerimova. Suleiman 

Kerimov to rosyjski 

miliarder, założyciel 

Suleiman Kerimov 

Foundation oraz 

przedstawiciel 

Republiki Dagestanu 

w rosyjskiej Radzie 

Federacji. Suleiman 

Kerimov przekazał 

znaczną część swoich 

aktywów, w tym 

udziały w 

przedsiębiorstwie 

Polyus Gold, 

będącym 

największym 

rosyjskim 

producentem złota, 

swojemu synowi 

Saidowi Kerimovowi. 

Said Kerimov jest 

powiązany z jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. Suleiman 

Kerimov jest także 

odpowiedzialny za 

wspieranie lub 

wdrażanie działań i 
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polityk które 

podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

a także stabilność i 

bezpieczeństwo 

Ukrainy lub jej 

zagrażających. 

927. 

Vladimir Leonidovich 

BOGDANOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

28.5.1951 

Funkcja: Dyrektor 

generalny 

Surgutneftegas 

Dyrektor generalny 

przedsiębiorstwa 

paliwowo-gazowego 

Surgutneftegas, 

piątego co do 

wielkości prywatnego 

przedsiębiorstwa i 

trzeciego 

przedsiębiorstwa 

paliwowego w Rosji, 

mającego ponad 10 % 

udziału w ogólnej 

produkcji ropy 

naftowej w Rosji, a 

zatem będącego dla 

rosyjskiego rządu 

istotnym źródłem 

dochodów. 

Surgutneftegasbank 

CJSC - jako spółka 

zależna 

Surgutneftegas - 

udzielił rządowi 

obwodu 

tiumieńskiego w 2021 

r. pożyczki na kwotę 

1,6 mld rubli, by 

pokryć jego deficyt. 

Vladimir Bogdanov 

utrzymuje ścisłe 

związki z rosyjskim 

rządem 
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Powiązana osoba: 

Prezydent Władimir 

Putin 

Powiązany podmiot: 

Surgutneftegas 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

i prezydentem 

Władimirem Putinem. 

Jest zatem jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

 

928. 

German Oskarovich GREF 

(alias: Herman Oskarovich 

GREF) ( ) 

Data urodzenia: 

8.2.1964 

Miejsce urodzenia: 

Wioska Panfiłowo, 

rejon irtyszski, obwód 

pawłodarski, 

Kyrgistan. 

Funkcja: Dyrektor 

generalny i prezes 

zarządu Sberbank of 

Russia (Sbierbank 

Rossii), zatwierdzony 

przez radę dyrektorów 

w dniu 16 października 

2007 r. 

Powiązane podmioty: 

państwowa spółka 

akcyjna "Sberbank of 

Russia" 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Dyrektor generalny i 

prezes zarządu 

Sberbank of Russia. 

Sberbank of Russia to 

państwowa spółka 

akcyjna. 

Udziałowcem 

większościowym 

Sberbanku jest 

Rosyjski Fundusz 

Narodowego 

Dobrobytu 

zarządzany przez 

rosyjski rząd. 

W dniu 24 lutego 

2022 r., w następstwie 

początkowych etapów 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, German Gref 

spotkał się - wraz z 36 

innymi 

przedsiębiorcami - z 

prezydentem 

Władimirem Putinem 

i innymi członkami 

rządu Federacji 

Rosyjskiej, aby 

8.4.2022 



omówić skutki 

działań podjętych w 

związku z sankcjami 

Zachodu. To 

specjalne zaproszenie 

pokazuje, że wspiera 

on lub realizuje 

działania lub polityki, 

które podważają 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie lub im 

zagrażają, lub które 

utrudniają pracę 

organizacji 

międzynarodowych w 

Ukrainie. 

Jako dyrektor 

generalny Sberbanku 

jest on jednym z 

czołowych 

przedsiębiorców 

działających w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Rosji 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

929. 

Oleg Vladimirovich 

DERIPASKA 

( ) 

Data urodzenia: 

2.1.1968 

Miejsce urodzenia: 

Dzierżyńsk, Federacja 

Rosyjska 

Rosyjski oligarcha. 

Jest właścicielem 

konglomeratu 

przemysłowego 

Russian Machines, 

który obejmuje 

8.4.2022 



Funkcja: rosyjski 

oligarcha. Właściciel 

korporacji Russian 

Machines, Military 

Industrial Company 

(Przedsiębiorstwo 

Przemysłu 

Wojskowego) i 

Arzamas Machine-

Building Plant 

(Arzamaska Fabryka 

Maszyn). 

Military Industrial 

Company, czyli 

głównego dostawcę 

broni i sprzętu 

wojskowego na 

potrzeby rosyjskich 

sił zbrojnych. Jego 

aktywa obejmują 

Arzamaską Fabrykę 

Maszyn produkującą 

pływające 

transportery 

opancerzone BTR80, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskiej 

przeciwko Ukrainie w 

2022 r. 

  

Powiązane podmioty: 

korporacja Russian 

Machines, Military 

Industrial Company 

(Przedsiębiorstwo 

Przemysłu 

Wojskowego) i 

Arzamas 

MachineBuilding Plant 

(Arzamaska Fabryka 

Maszyn). 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

wspieranie lub 

realizację działań lub 

polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

lub stabilność i 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

 

930. 

Igor Evgenievich 

KONASHENKOV 

(ь ь ) 

Data urodzenia: 

15.5.1966 

Miejsce urodzenia: 

Kiszyniów, Republika 

Mołdawii 

Funkcja: Szef 

Wydziału Informacji i 

Komunikacji w 

Ministerstwie Obrony 

Szef Wydziału 

Informacji i 

Komunikacji w 

Ministerstwie Obrony 

Federacji Rosyjskiej 

w stopniu generała 

dywizji. 

Jako główny rzecznik 

rosyjskiego 
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Federacji Rosyjskiej, 

generał dywizji 

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Płeć: mężczyzna 

Ministerstwa Obrony 

jest odpowiedzialny 

za manipulowanie 

informacjami i 

rozpowszechnianie 

dezinformacji o 

rosyjskich działaniach 

wojskowych w 

Ukrainie. Promował 

pozytywne 

nastawienie do 

niczym 

niesprowokowanej 

rosyjskiej agresji na 

Ukrainę, aneksji 

Krymu i działań 

separatystów w 

Donbasie, 

przedstawiał sytuację 

w Ukrainie w sposób 

stronniczy i 

rozpowszechniał 

dezinformację na 

temat działań Ukrainy 

i Zachodu. 

W związku z tym jest 

odpowiedzialny za 

aktywne wspieranie 

lub realizację działań 

lub polityk 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

lub stabilność lub 

bezpieczeństwo w 

Ukrainie lub im 

zagrażających. 

931. 

Vladimir Viktorovich 

PAVLENKO 

( / i ) 

Data urodzenia: 

14.4.1962 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

bezpieczeństwa 

państwowego" tzw. 

"Donieckiej Republiki 
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Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

932. 

Alexander Yevgenevych 

ANANCHENKO 

( ь ) 

Data urodzenia: 

2.2.1966 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "premier" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

933. 

Aleksei Alexandrovich 

DIKIY 

( ; є і  

) 

Data urodzenia: 

5.7.1974 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister spraw 

wewnętrznych" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

934. 
Igor Yurievich ANTIPOV 

(ь ь ; і ) 

Data urodzenia: 

26.5.1961 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

informacji" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 
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niezależności 

Ukrainy. 

935. 

Artem Alexandrovich 

KRAMARENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

13.1.1980 

Miejsce urodzenia: 

Pawło Chutor, Rosja 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

polityki rolno-

przemysłowej i 

żywnościowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

936. 

Vladimir Nikolaevich 

ANTONOV 

( ; ) 

Data urodzenia: 

24.12.1979 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "wicepremier" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

937. 

Tatyana Viktorovna 

PEREVERZEVA 

(ь я  

/ я і і  

) 

Data urodzenia: 

20.6.1964 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Tzw. "wicepremier" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

938. 
Evgenij Evgenievich 

LAVRENOV ( ь / ) 
Data urodzenia: 

Tzw. "minister ds. 

dochodów i 

podatków" tzw. 
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5.12.1979 Miejsce 

urodzenia: Nikopol 

Płeć: mężczyzna 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

939. 

Aleksandr Aleksandrovich 

OPRISHHENKO 

( / ) 

Data urodzenia: 

24.4.1976 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "p.o. ministra 

zdrowia" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

940. 

Natalya Yurevna 

NIKONOROVA 

(ь я ь  

/ я 'ї  

) 

Data urodzenia: 

28.9.1984 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Tzw. "minister spraw 

zagranicznych" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczyła 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

941. 

Mihail Vasilevich 

ZHELTYAKOV 

( ь / ь ) 

Data urodzenia: 

1.1.1961 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

kultury" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 
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suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

942. 

Aleksandr Yurevich 

GROMAKOV 

( ь / і ) 

Data urodzenia: 

4.9.1958 

Miejsce urodzenia: 

Donieck, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister ds. 

młodzieży, sportu i 

turystyki" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

943. 

Mikhail Nikolaevich 

KUSHAKOV 

( / 

) 

Data urodzenia: 

23.11.1958 

Miejsce urodzenia: 

Republika Mołdawii 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

edukacji i nauki" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

944. 

Alexei Aleksandrovich 

KOSTRUBITSKIY 

( / і  

 ) 

Data urodzenia: 

24.8.1978 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

obrony cywilnej, 

sytuacji 

nadzwyczajnych i 

usuwania skutków 

klęsk żywiołowych" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 
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niezależności 

Ukrainy. 

945. 

Vladimir Mikhailovich 

RUSHHAK 

( / 

 ) 

Data urodzenia: 

2.9.1971 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

przemysłu i handlu" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

946. 
Igor Nikolaevich HALEPA 

(ь / і ) 

Data urodzenia: 

19.5.1969 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "p.o. ministra 

telekomunikacji" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

947. 
Sergei Sergeevich 

NAUMETS ( / і ) 

Data urodzenia: 

13.7.1976 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

budownictwa, 

mieszkalnictwa i 

usług komunalnych" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 



948. 

Dmitriy Viktorovich 

PODLIPANOV 

( / і ) 

Data urodzenia: 

28.11.1964 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

transportu" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

949. 

Larisa Valentinovna 

TOLSTYKINA 

(  

/  

і і ) 

Data urodzenia: 

3.10.1967 

Płeć: kobieta 

Tzw. "minister pracy i 

spraw społecznych" 

tzw. "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

950. 

Ruslan Mihajlovich 

DUBOVSKIY 

( / " ) 

Data urodzenia: 

20.2.1974 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister węgla 

i energii" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

951. 
Yana Sergeevna 

CHAUSOVA ( / і ї ) 

Data urodzenia: 

22.9.1980 

Płeć: kobieta 

Tzw. "minister 

finansów" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczyła 
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w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

952. 

Aleksei Vladimirovich 

POLOVYAN 

( / є і ) 

Data urodzenia: 

3.5.1979 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

rozwoju 

gospodarczego" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

953. 

Yuriy Nikolaevich 

SIROVATKO 

( / і ) 

Data urodzenia: 

17.4.1978 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

sprawiedliwości" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Obejmując 

i pełniąc tę funkcję, 

czynnie uczestniczył 

w podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

954. 
Sergey Ivanovich KOZLOV 

( / і ) 

Data urodzenia: 

7.11.1963 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "szef rządu" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 



955. 
Yuriy Nikolaevich 

GOVTVIN ( / і ) 

Data urodzenia: 

12.4.1968 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "pierwszy 

wicepremier" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

956. 

Elena Nikolaevna 

KOSTENKO 

( / ї ) 

Data urodzenia: 

13.11.1968 

Płeć: kobieta 

Tzw. "wicepremier" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

957. 
Anna Yurievna 

TODOROVA ( ь / ) 

Data urodzenia: 

20.2.1988 

Płeć: kobieta 

Tzw. "wicepremier" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

958. 

Anatoli Andreevich 

ANTONOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

6.11.1966 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

bezpieczeństwa 

państwowego" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 
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funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

959. 
Igor Aleksandrovich 

KORNET (ь / 1 ) 

Data urodzenia: 

29.4.1973 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister spraw 

wewnętrznych" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

960. 

Evgeny Anatolievich 

KATSAVALOV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

11.2.1972 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister ds. 

sytuacji 

nadzwyczajnych i 

zarządzania 

katastrofami" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

961. 

Natalya Alexandrovna 

PASHCHENKO 

(я ) 

Data urodzenia: 

10.10.1975 

Płeć: kobieta 

Tzw. "minister 

zdrowia" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 
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uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

962. 
Andrey Yurievich 

LUSTENKO ( ь ) 

Data urodzenia: 

16.6.1975 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

edukacji i nauki" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

963. 

Svetlana Anatolievna 

MALAKHOVA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

27.8.1964 

Płeć: kobieta 

Tzw. "minister pracy i 

polityki społecznej" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

964. 
Dmitry Sergeevich 

SIDOROV ( ) 

Data urodzenia: 

2.9.1989 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

kultury, sportu i 

młodzież/" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

8.4.2022 



terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

965. 
Sergey Alekseevich 

BORODIN ( ) 

Data urodzenia: 

15.1.1968 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. 

"przewodniczący 

Państwowego 

Komitetu ds. 

Podatków i Ceł" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

966. 

Vladislav Nikolaevich 

DEINEGO 

( ) 

Data urodzenia: 

12.3.1964 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister spraw 

zagranicznych" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

967. 

Yuriy Alexandrovich 

PRONKO 

( ) 

Data urodzenia: 

2.4.1962 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

rolnictwa i żywności" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

8.4.2022 



suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

968. 

Svetlana Nikolaevna 

PODLIPAEVA 

( ) 

Data urodzenia: 

16.9.1968 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

rozwoju 

gospodarczego" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczyła w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

969. 
Maxim Alekseevich 

PROTASOV ( ) 

Data urodzenia: 

21.2.1976 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

budownictwa, 

mieszkalnictwa i 

usług komunalnych" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

970. 
Oleg Vasilievich FETISOV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

30.3.1971 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

komunikacji i 

środków masowego 

przekazu" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

8.4.2022 



terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

971. 
Yuriy Anatolievich 

DEGTYAREV ( ь ) 

Data urodzenia: 

7.7.1977 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

zasobów naturalnych i 

bezpieczeństwa 

środowiska" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

972. 
Sergey Nikolaevich 

NEVEROV ( ) 
Płeć: mężczyzna 

Tzw. "minister 

przemysłu i handlu" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

8.4.2022 

973. 

Yuriy Nikolaevich 

AFANASEVSKY 

( ) 

Data urodzenia: 

12.12.1968 

Płeć: mężczyzna 

Tzw. 

"przewodniczący 

Państwowego 

Komitetu Celnego" 

tzw. "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Obejmując i pełniąc tę 

funkcję, czynnie 

uczestniczył w 

podważaniu 

integralności 

8.4.2022 



terytorialnej, 

suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

974. 

Olga Alexandrovna 

MAKEEVA 

(ь  

/ ь i 

) 

Data urodzenia: 

21.11.1974 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

975. 

Vitaly Vladimirovich 

KRAVETS 

( / ii  

) 

Data urodzenia: 

7.4.1975 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

976. 

Yaroslav Gennadievich 

ANIKA 

( ь / i ) 

Data urodzenia: 

26.6.1990 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

8.4.2022 



oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

977. 

Yevgeny Dmitrievich 

GRITSENKO 

( / ) 

Data urodzenia: 

26.7.1977 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

978. 

Andrey Sergeevich 

VOROSHILOV 

( / і і ) 

Data urodzenia: 

2.4.1978 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

979. 

Alexander Pavlovich 

KURENKOV 

(  

/  

) 

Data urodzenia: 

1.6.1962 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

980. 

Vladislav Leonidovich 

BERDICHEVSKY 

( / і і ) 

Data urodzenia: 

10.9.1967 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

981. 
Irina Vasilievna Popova 

( ь / I і ) 

Data urodzenia: 

7.8.1966 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

982. 

Maria Vladimirovna 

PIROGOVA 

(я  

/ і я і і ) 

Data urodzenia: 

13.5.1993 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

983. 

Sergey Borisovich 

PROKOPENKO 

( / і ) 

Data urodzenia: 

20.10.1986 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

984. 

Svetlana Anatolievna 

KUMANOVA 

( ь / і і ї ) 

Data urodzenia: 

1.11.1966 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

985. 

Magdalina Marina 

VLADIMIROVNA 

( / і ) 

Data urodzenia: 

4.1.1984 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

986. 

Kirill Borisovich 

MAKAROV 

( / ) 

Data urodzenia: 

6.11.1995 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

987. 

Alexander Viktorovich 

MALKOV 

( /  

і ) 

Data urodzenia: 

18.7.1953 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

988. 
Yury Igorevich 

MARTYNOV (ь ь / і ) 

Data urodzenia: 

22.6.1969 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

989. 
Igor Viktorovich MATRUS 

(ь / і ) 

Data urodzenia: 

27.7.1981 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

990. 

Vladimir Anatolievich 

MEDVEDEV 

( ь / i ) 

Data urodzenia: 

27.10.1980 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

991. 

Yulia Valentinovna 

MIKHAILOVA 

(я / і я i ) 

Data urodzenia: 

14.7.1991 lub 

14.6.1991 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

992. 

Vladimir Evgenievich 

MOSHKIN 

( ь /  

) 

Data urodzenia: 

25.6.1980 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

993. 

Alla Ivanovna 

OBOLENSKAYA 

( / і ) 

Data urodzenia: 

26.7.1964 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

994. 

Dmitry Alexandrovich 

OGILETS 

( / ) 

Data urodzenia: 

2.9.1968 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

995. 
Oleg Vladimirovich 

ONOPKO ( / ) 

Data urodzenia: 10 

października (rok 

nieznany) 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

996. 

Vladimir Gennadievich 

PAKREEV 

( ь / i ) 

Data urodzenia: 

21.7.1977 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

997. 
Maxim Alekseevich 

PARSHIN ( / i ) 

Data urodzenia: 

3.8.1976 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

998. 
Igor Valentinovich 

PASHKOV (ь / 1 ) 

Data urodzenia: 

4.2.1961 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

999. 
Vasily Anatolievich 

PERTSEV ( ь / ь i ) 

Data urodzenia: 

9.8.1981 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1000

. 

Yuri Ivanovich 

POKINTELITSA 

(  

 / i 1 

1) 

Data urodzenia: 

21.5.1966 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1001

. 

Natalya Alekseevna 

POLYANSKAYA 

(ь я / iя ) 

Data urodzenia: 

6.11.1971 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1002

. 

Leonid Vladimirovich 

PRISENKO 

( / і ) 

Data urodzenia: 

6.7.1961 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1003

. 

Natalya Anatolyevna 

PSHENICHNAYA 

(ь я ь / і я і ї ) 

Data urodzenia: 

30.6.1981 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1004

. 

Lyubomir Evgenevich 

PUSHKIN (ю ь / ю і ) 

Data urodzenia: 

27.5.1977 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1005

. 

Vladislav Adolfovich 

RUSANOV 

( ь / ь ) 

Data urodzenia: 

12.6.1966 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1006

. 

Vladimir Vladimirovich 

SAVELOV 

( / ) 

Data urodzenia: 

24.2.1965 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1007

. 

Anastasia Yurievna 

SELIVANOVA 

(я ь / я і ї I) 

Data urodzenia: 

5.8.1983 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1008

. 

Alexander Anatolievich 

SERYOZHENKO 

( ь / і ) 

Data urodzenia: 

17.3.1965 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1009

. 

Elena Nikolaevna 

SHISHKINA ( / ї ) 

Data urodzenia: 

19.4.1978 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1010

. 

Korotkiy Alexander 

VLADIMIROVICH 

( ) 

Data urodzenia: 

13.3.1925 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1011

. 

Oksana Viktorovna 

SIGIDINA 

( / ii II) 

Data urodzenia: 

17.8.1976 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1012

. 

Valery Vladimirovich 

SKOROKHODOV 

( / i ) 

Data urodzenia: 

22.5.1976 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1013

. 

Natalya Ivanovna 

STRELCHUK (ь я / iя Ii ) 

Data urodzenia: 

10.9.1974 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1014

. 

Pavel Alexandrovich 

SHEPOTKO 

( / ) 

alias: Pavel Alexandrovich 

TCHAIKOVSKY ( u 

 ) 

Data urodzenia: 

15.4.1986 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1015

. 

Sergey Leonidovich 

TELNYKH ( / ї є і ) 

Data urodzenia: 

29.4.1972 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1016

. 

Roman Sergeevich 

UDALOV ( / і ) 

Data urodzenia: 

27.5.1994 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1017

. 

Alexandra Alexandrovna 

USACHEVA 

( / і ) 

Data urodzenia: 28 

września (rok 

nieznany) Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1018

. 

Natalya Markovna 

VOLKOVA (ь я / і я і ) 

Data urodzenia: 

11.10.1976 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1019

. 

Yuri Mikhailovich 

ZAKABLUK ( ) 

Data urodzenia: 

19.8.1957 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1020

. 

Marina Nikolaevna 

ZHEYNOVA 

( / ї  

) 

Data urodzenia: 

15.2.1985 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1021

. 

Aleksei Mikhailovich 

ZHIGULIN 

( / є і ) 

Data urodzenia: 

29.1.1979 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1022

. 

Mikhail Valerievich 

ZHUKOV 

( ь / і ) 

Data urodzenia: 

1.11.1978 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1023

. 

Tatyana Vladimirovna 

ZHURAVLEVA 

(ь я / я i ) 

Data urodzenia: 

19.12.1967 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1024

. 
Abdu Tamer HASSAN ( ) 

Data urodzenia: 

12.6.1994 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1025

. 

Sergei Navilievich 

ABUKOV ( ь ) 

Data urodzenia: 

17.3.1971 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1026

. 

Vladimir Nikolaevich 

ANDRIENKO 

(  

) 

Data urodzenia: 

27.4.1957 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1027

. 

Alexander Vasilievich 

AVDEEV 

( ь ) 

Data urodzenia: 

7.12.1958 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1028

. 

Oksana Alexandrovna 

BABENKO 

( / i ) 

Data urodzenia: 

3.6.1987 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1029

. 

Andrey Vasilievich 

BAEVSKY ( ь ) 

Data urodzenia: 

19.8.1972 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1030

. 

Alexander Sergeevich 

BANAKH ( ) 

Data urodzenia: 

23.7.1985 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1031

. 

Rinat Alievich BILYALOV 

( ) 

Data urodzenia: 

20.10.1969 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1032

. 

Maria Viktorovna 

BOGATOVA (я ) 

Data urodzenia: 

21.4.1997 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1033

. 

Anatoly Vladimirovich 

BONDARCHUK 

( / і ) 

Data urodzenia: 

1.6.1948 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1034

. 

Alexander Alexandrovich 

BONDARENKO 

( / ) 

Data urodzenia: 

2.9.1983 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1035

. 

Alexander Viktorovich 

BYKADOROV 

( / і ) 

Data urodzenia: 

28.9.1985 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1036

. 

Natalya Dmitrievna 

CHEKAREVA 

(ь я / я ) 

Data urodzenia: 

13.5.1969 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1037

. 

Sergey Anatolievich 

CHUCHIN ( ь / і і ) 

Data urodzenia: 

11.12.1959 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1038

. 

Dmitry Murtazievich 

CHURADZE 

( / і ) 

Data urodzenia: 

24.10.1974 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1039

. 

Dmitry Eduardovich 

DEZORTSEV 

( / ) 

Data urodzenia: 

19.6.1966 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1040

. 

Irina Leontievna DIANOVA 

( ь / I і ї ) 

Data urodzenia: 

13.10.1962 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1041

. 

Alexey Sergeevich 

DOROFEEV ( / є і і є ) 

Data urodzenia: 

11.11.1986 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1042

. 

Vladimir Nikolaevich 

DUBOVKA 

( / ) 

Data urodzenia: 

14.9.1982 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1043

. 

Alexander Pavlovich 

DYAGOVETS 

( / ) 

Data urodzenia: 

12.1.1962 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1044

. 

Olga Petrovna 

GRYAZNOVA (ь / ь і ) 

Data urodzenia: 

16.5.1983 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1045

. 

Natalya Vladimirovna 

GUBAREVA 

(ь я / я i ) 

Data urodzenia: 

23.6.1981 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1046

. 

Evgeny Alekseevich 

ILYENKO ( / i [) 

Data urodzenia: 

5.11.1995 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1047

. 

Viktor Dmitrievich 

ISHCHENKO ( / Biop 1) 

Data urodzenia: 

23.9.1958 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1048

. 

German Rustemovich 

KADYROV 

( / ) 

Data urodzenia: 

15.10.1965 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1049

. 

Alexander Sergeevich 

KAMYSHOV 

( / pio ) 

Data urodzenia: 

24.5.1987 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1050

. 

Maxim Gennadievich 

KNYSH 

( / io ) 

Data urodzenia: 

27.5.1983 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1051

. 

Maxim Vitalievich 

KOROLYUK ( ь / ii ) 

Data urodzenia: 

22.12.1982 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1052

. 

Irina Anatolievna 

KOSTENKO 

( ь / I і ї ) 

Data urodzenia: 

4.4.1974 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1053

. 

Gennady Evgenievich 

KOVALCHUK 

( ь / і ) 

Data urodzenia: 

16.9.1969 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1054

. 

Sergey Alexandrovich 

KOVALCHUK 

( / і ) 

Data urodzenia: 

27.1.1966 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1055

. 

Alexander Vladimirovich 

KOVTYRIN 

(  

 /  

 ) 

Data urodzenia: 

10.10.1977 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1056

. 

Olga Alexandrovna 

KRAVTSOVA 

(ь / ь і ) 

Data urodzenia: 

19.2.1972 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1057

. 

Julia Mikhailovna 

KRYUKOVA (я / і я i ) 

Data urodzenia: 

28.5.1978 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1058

. 

Klavdia Yurievna 

KULBATSKAYA 

(я ь / і я 'ї ) 

Data urodzenia: 

30.3.1967 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierała i 

realizowała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1059

. 

Konstantin Alexandrovich 

KUZMIN 

( / я ) 

Data urodzenia: 

28.11.1976 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1060

. 

Yury Vladimirovich 

LEONOV ( / і ) 

Data urodzenia: 

1.4.1980 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1061

. 

Roman Nikolaevich LEPA 

( / ) 

Data urodzenia: 

3.6.1974 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1062

. 

Yaroslav Igorevich 

LISOBEY ( ) 

Data urodzenia: 

24.1.1988 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Donieckiej Republiki 

Ludowej". Tym 

samym popierał i 

realizował działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1063

. 

Irina Ivanovna ANDRUKH 

( ) 

Data urodzenia: 

21.9.1959 Miejsce 

urodzenia: Ługańsk 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1064

. 

Aleksei Yuryevich 

BELETSKY ( ь ) 

Data urodzenia: 

23.7.1988 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1065

. 

Gennadiy Mikhaylovich 

BUNEEV 

( ) 

Data urodzenia: 

11.2.1958 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1066

. 

Oleg Viacheslavovich 

DADONOV 

( я ) 

Data urodzenia: 

6.7.1968 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

8.4.2022 



niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1067

. 

Bella Seyranovna 

DEMESHKO (э ) 

Data urodzenia: 

19.2.1979 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1068

. 

Sergei Mikhaylovich 

DIDENKO ( ) 

Data urodzenia: 

22.6.1974 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1069

. 

Elena Evgenyevna 

FARAKHOVA ( ь ) 

Data urodzenia: 

31.12.1984 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

8.4.2022 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1070

. 

Valeriy Iosifovich 

GALINKIN 

(  

) 

Data urodzenia: 

1.8.1947 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1071

. 

Svetlana Fiodorovna GIZAY 

( ) 

Data urodzenia: 

24.1.1965 

Miejsce urodzenia: 

Kehycziwka, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1072

. 

Dmitry Yuryevich GOLDA 

( ь ) 

Data urodzenia: 

2.8.1984 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

8.4.2022 



podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1073

. 

Mikhail Vasilyevich 

GOLUBOVICH 

( ь ) 

Data urodzenia: 

21.11.1943 

Miejsce urodzenia: 

Złotonosza, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1074

. 

Andrei Anatolyevich 

GUBAREV ( ь ) 

Data urodzenia: 

22.10.1974 

Miejsce urodzenia: 

Krasnodon, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1075

. 

Svetlana Vadimovna 

KHVOROSTIAN 

(  

) 

Data urodzenia: 

7.3.1990 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

8.4.2022 



i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1076

. 

Vitaliy Mikhaylovich 

KISHKINOV 

( ) 

Data urodzenia: 

7.1.1983 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1077

. 

Olga Anatolyevna 

KOBTSEVA (ь ь ) 

Data urodzenia: 

6.9.1966 

Miejsce urodzenia: 

Rubiżne, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1078

. 

Denis Sergeevich 

KOLESNIKOV ( ) 

Data urodzenia: 

1.6.1980 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

8.4.2022 



Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1079

. 

Aleksandra Sergeevna 

KOVALENKO 

( ) 

Data urodzenia: 

6.9.1988 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1080

. 

Aleksandr Valeryevich 

KRIYERENKO 

( ь ) 

Data urodzenia: 

14.10.1993 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 



1081

. 

Dmitry Leonidovich 

KUKARSKY 

( ) 

Data urodzenia: 

20.1.1982 

Miejsce urodzenia: 

Antipino, Federacja 

Rosyjska 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1082

. 

Andrei Viktorovich 

LITSOEV ( ) 

Data urodzenia: 

6.2.1967 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1083

. 

Roman Grigoryevich 

LYSENKO ( ь ) 

Data urodzenia: 

13.8.1962 

Miejsce urodzenia: 

Ałczewśk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1084

. 

Pavel Georgievich MALY ( 

) 

Data urodzenia: 

5.11.1968 

Miejsce urodzenia: 

Debalcewe, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1085

. 

Ruslan Raisovich 

MARDANOV ( ) 

Data urodzenia: 

22.9.1980 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1086

. 

Zhanna Viktorovna 

MARFINA ( ) 

Data urodzenia: 

31.1.1974 

Miejsce urodzenia: 

Bile, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

8.4.2022 



niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1087

. 

Anna Mikhaylovna 

MOSINA ( ) 

Data urodzenia: 

27.10.1957 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1088

. 

Zinaida Gavrilovna NADEN 

( ) 

Data urodzenia: 

22.7.1947 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1089

. 

Pavel Aristievich PILAVOV 

( ) 

Data urodzenia: 

17.2.1969 

Miejsce urodzenia: 

Aleksiejewka, Gruzja 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

8.4.2022 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1090

. 

Alla Arkadyevna 

PODTYNNAYA ( ь ) 

Data urodzenia: 

8.6.1953 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1091

. 

Vladimir Nikolaevich 

POLYAKOV 

(  

) 

Data urodzenia: 

7.4.1987 

Miejsce urodzenia: 

Perewalśk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1092

. 

Oleg Nikolaevich POPOV ( 

) 

Data urodzenia: 

16.4.1972 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

8.4.2022 



podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1093

. 

Elena Ivanovna 

RAKHMUKOVA ( ) 

Data urodzenia: 

25.9.1956 

Miejsce urodzenia: 

Antracyt, Ukraina 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1094

. 

Igor Nikolaevich 

RYABUSHKIN (ь ) 

Data urodzenia: 

5.5.1970 

Miejsce urodzenia: 

Roweńki, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1095

. 

Ivan Vladimirovich 

SANAYEV ( ) 

Data urodzenia: 

10.6.1986 

Miejsce urodzenia: 

Mołodohwardijśk, 

Ukraina 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

8.4.2022 



Płeć: mężczyzna i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1096

. 

Vladimir Vladimirovich 

SANKIN 

( ) 

Data urodzenia: 

7.6.1984 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1097

. 

Natalya Vladimirovna 

Sergun (ь я ) 

Data urodzenia: 

20.9.1973 

Płeć: kobieta 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierała 

i realizowała działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1098

. 

Sergei Viktorovich SEROV 

( ) 

Data urodzenia: 

13.12.1967 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

8.4.2022 



Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1099

. 

Konstantin Evgenevich 

SKRYPNYK 

( ь ) 

Data urodzenia: 

15.4.1974 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1100

. 

Viacheslav Evgenyevich 

SVETLOV 

(я ь ) 

Data urodzenia: 

27.1.1970 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 



1101

. 

Andrei Mikhaylovich 

TAMBOVTSEV 

( ) 

Data urodzenia: 

6.8.1986 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1102

. 

Yuriy Nikolaevich 

TELIKANOV 

( ) 

Data urodzenia: 

10.5.1955 

Miejsce urodzenia: 

Jenakijewe, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1103

. 

Maksim Anatolyevich 

UVAROV ( ь ) 

Data urodzenia: 

14.8.1980 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

8.4.2022 



destabilizujące 

Ukrainę. 

1104

. 

Aleksandr Viktorovich 

YERMOLENKO 

(  

) 

Data urodzenia: 

20.12.1985 

Miejsce urodzenia: 

Śnieżne, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1105

. 
Yuriy Pavlovich YUROV ( ) 

Data urodzenia: 

17.6.1969 

Miejsce urodzenia: 

Ługańsk, Ukraina 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1106

. 

Nelli Akopovna 

ZADIRAKA ( ) 

Data urodzenia: 

24.8.1949 

Miejsce urodzenia: 

Achalciche, Gruzja 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

8.4.2022 



niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1107

. 

Dmitry Aleksandrovich 

KHOROSHILOV 

( ; ) 

Data urodzenia: 

20.12.1982 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1108

. 

Andrei Fiodorovich 

SOPELNIK 

(  

; і ) 

Data urodzenia: 

16.3.1975 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

8.4.2022 

1109

. 

Oleg Valeryevich KOVAL 

( ь ; і ) 

Data urodzenia: 

29.9.1974 

Płeć: mężczyzna 

Członek tzw. "Rady 

Ludowej" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

Tym samym popierał 

i realizował działania 

i polityki 

podważające 

integralność 

8.4.2022 



terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

1110

. 

Gulbakhor ISMAILOVA 

(alias Ismailova 

GULBAKHOR) ь  

Data urodzenia: 

22.12.1959 

Miejsce urodzenia: 

Uzbekistan 

Adres: Apartment 81-

83, 79 Ustabayeva 

Street 1000187 

Taszkent, Uzbekistan 

Powiązana osoba: 

Alisher Usmanov, brat 

Gulbakhor Ismailova 

jest siostrą Alishera 

Usmanova, 

prokremlowskiego 

oligarchy 

umieszczonego w 

wykazie na mocy 

decyzji 

2014/145/WPZiB. 

Śledztwa 

przeprowadzone przez 

niemiecki Federalny 

Urząd Śledczy 

(Bundeskriminalamt) 

wykazały, że Alisher 

Usmanov pośrednio 

przekazywał aktywa 

swojej siostrze, 

Gulbakhor Ismailovej. 

W szczególności 

właścicielem jachtu 

"Dilbar" jest Navis 

Marine Ltd. 

(Kajmany), którego 

udziałowcem jest 

Almenor Holdings 

Ltd. (Cypr). 

Wszystkie udziały w 

tej spółce 

holdingowej objęte są 

zarządem 

powierniczym spółki 

Pomerol Capital SA 

(Szwajcaria) na rzecz 

"The Sisters Trust". 

Od 2017 r. Alisher 

Usmanov nie jest już 

8.4.2022 



udziałowcem tej 

spółki powierniczej, 

co oznacza, że jego 

siostra, Gulbakhor 

Ismailova, jest 

wyłącznym 

beneficjentem 

rzeczywistym jachtu 

"Dilbar". 

  

Obywatelstwo: 

rosyjskie 

Nr paszportu: 71 

3059195 (rosyjski) 

Płeć: kobieta 

Stwierdzono również 

związki między nią a 

luksusowymi 

nieruchomościami we 

Włoszech i na Łotwie, 

które można powiązać 

z jej bratem, 

Alisherem 

Usmanovem. Jest 

zatem osobą fizyczną 

powiązaną z 

Alisherem 

Usmanovem (jej 

bratem), który 

aktywnie wspierał, 

materialnie lub 

finansowo, rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu i 

destabilizację Ukrainy 

oraz aktywnie 

wspierał politykę 

rządu rosyjskiego 

polegającą na 

destabilizowaniu 

Ukrainy. 

 

Podmioty: 

 Nazwa Dane identyfikacyjne Uzasadnienie 

Data 

umieszcz

enia w 

wykazie 

1. 
State Unitary Enterprise of 

the "Republic of Crimea" 

Prospekt Kirowa 52, 

Symferopol, Krym, 

W dniu 17 marca 

2014 r."Parlament 
12.5.2014 



"Chernomorneftegaz" 

(jednolite przedsiębiorstwo 

państwowe "Republiki 

Krymu" 

"Chernomorneftegaz") 

(dawniej PJSC 

"Chernomorneftegaz") 

Ukraina 295°0° . 52, . ь , , 

2950 

Nr tel. 

+ 7 (3652) 66-70-00 

+ 7 (3652) 66-78-00 

http://gas.crimea.ru/ 

office@chernomomeftega

z.ru Numer rejestracji: 

1149102099717 

Krymu" przyjął 

uchwałę dotyczącą 

przejęcia w imieniu 

"Republiki Krymu" 

majątku 

przedsiębiorstwa 

Chernomorneftegaz. 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 

Ponowne 

zarejestrowane w 

dniu 29 listopada 

2014 r. jako jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe 

"Republiki Krymu" 

"Chernomorneftegaz" 

( я " " ""). Założyciel: 

Ministerstwo Paliw i 

Energii "Republiki 

Krymu" ( э " "). 

2. (skreślony)    

3. 

Tzw. "Ługańska Republika 

Ludowa" 'я я '() 'Luganskaya 

narodnaya respubli- 

ka'(LNR) 

Oficjalne informacje: 

https://glava-lnr.info/ 

https://sovminlnr.ru/ 

https://nslnr.su/ 

Tzw. "Ługańska 

Republika Ludowa" 

została ustanowiona 

w dniu 27 kwietnia 

2014 r. 

Odpowiedzialna za 

zorganizowanie 

nielegalnego 

referendum 11 maja 

2014 r. Ogłoszenie 

niepodległości: 12 

maja 2014 r. W dniu 

22 maja 2014 r. tzw. 

"Doniecka Republika 

Ludowa" i tzw. 

"Ługańska Republika 

Ludowa" utworzyły 

25.7.2014 



tzw. "Federalne 

Państwo Noworosji". 

Stanowi to naruszenie 

ukraińskiego prawa 

konstytucyjnego, i, w 

związku z tym, prawa 

międzynarodowego, a 

zatem podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

Bierze też udział w 

werbowaniu do 

separatystycznej 

"Armii Południowego 

Wschodu" i do innych 

nielegalnych 

separatystycznych 

ugrupowań 

zbrojnych, 

podważając tym 

samym stabilność lub 

bezpieczeństwo 

Ukrainy. 

4. 

Tzw. "Doniecka Republika 

Ludowa" 'я я ' () 

'Donetskaya narodnaya 

respublika' (DNR) 

Oficjalne informacje: 

https://dnronline.su/ 

https://pravdnr.ru/ 

https://dnrsovet.su/ 

https://denis-pushilin.ru/ 

Tzw. "Doniecka 

Republika Ludowa" 

została 

proklamowana 7 

kwietnia 2014 r. 

Odpowiedzialna za 

zorganizowanie 

nielegalnego 

referendum 11 maja 

2014 r. Ogłoszenie 

niepodległości: 12 

maja 2014 r. 

24 maja 2014 r. tzw. 

"Doniecka Republika 

Ludowa" i tzw. 

"Ługańska Republika 

Ludowa" podpisały 

25.7.2014 



umowę w sprawie 

utworzenia tzw. 

"Federalnego 

Państwa Noworosji". 

Stanowi to naruszenie 

ukraińskiego prawa 

konstytucyjnego, i, w 

związku z tym, prawa 

międzynarodowego, a 

zatem podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

Bierze też udział w 

werbowaniu do 

nielegalnych 

separatystycznych 

ugrupowań 

zbrojnych, zagrażając 

tym samym 

stabilności lub 

bezpieczeństwu 

Ukrainy. 

5. 

Tzw. "Federalne Państwo 

Noworosji" " я " 

"Federativnoye Gosudarstvo 

Novorossiya" 

Zasoby medialne: 

http://novopressa.ru/ 

http://novorossia-tv.ru/ 

http://novorossiia.ru/ 

https://vk.com/novorossiat

v 

24 maja 2014 r. tzw. 

"Doniecka Republika 

Ludowa" i tzw. 

"Ługańska Republika 

Ludowa" podpisały 

umowę w sprawie 

utworzenia 

nieuznawanego tzw. 

"Federalnego 

Państwa Noworosji". 

Stanowi to naruszenie 

ukraińskiego prawa 

konstytucyjnego, a co 

za tym idzie, prawa 

międzynarodowego, a 

zatem zagraża 

integralności 

terytorialnej, 

25.7.2014 



suwerenności i 

niezależności 

Ukrainy. 

6. 

Międzynarodowa Unia 

Stowarzyszeń Publicznych 

"Wielka Armia Dońska" 

 ю " " 

Oficjalne informacje: 

http://xn-

80aaaajfjszd7a3b0e. 

xn-p1ai/ 

http://./ 

Nr tel.: 

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

Media społecznościowe: 

Kozacka Gwardia 

Narodowa http:// 

vk.com/kazak_nac_guard 

Adres: 346465 Russian 

Federation, Rostov 

Region, October District, 

St Zaplavskaya, Str 

Shosseynaya 1 

Drugi adres: 

Voroshilovskiy Prospekt 

12/85-87/13, Rostov-on- 

Don, Russian Federation 

Wyrejestrowana w 2017 r. 

"Wielka Armia 

Dońska" ustanowiła 

"Kozacką Gwardię 

Narodową", 

odpowiedzialną za 

prowadzenie walk z 

ukraińskimi siłami 

rządowymi we 

wschodniej Ukrainie, 

tym samym 

podważając 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy, a także 

zagrażając stabilności 

lub bezpieczeństwu 

Ukrainy. 

Podmiot powiązany z 

Nikołajem 

Kozicynem, który jest 

dowódcą sił 

kozackich i 

odpowiada za 

dowodzenie 

separatystami we 

wschodniej Ukrainie 

prowadzącymi walki 

z ukraińskimi siłami 

rządowymi. 

25.7.2014 

7. 
Wspólnota Rosyjska 

"Sobol" я "ь " 

Media społecznościowe: 

http://vk.com/sobolipress 

http://www.pyccKoegBux

eHue.p$/ Nr tel. 

(0652) 60-23-93 

Email: 

SoboliPress@gmail.com 

Adres: Ukraine, Crimea, 

Simferopol, str. Kiev, 4 (w 

Radykalna 

organizacja 

paramilitarna, 

odpowiedzialna za 

jawne wspieranie 

użycia siły, aby 

odebrać Ukrainie 

kontrolę nad 

Krymem, przez co 

25.7.2014 



okolicach centralnego 

dworca autobusowego). 

podważa integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

Odpowiedzialna za 

szkolenie 

separatystów do 

prowadzenia walk z 

ukraińskimi siłami 

rządowymi we 

wschodniej Ukrainie, 

przez co zagraża 

stabilności lub 

bezpieczeństwu 

Ukrainy. 

8. 
Tzw. "Gwardia Ługańska" 

"я я " 

Media społecznościowe i 

inne informacje: 

https://vk.com/luguard 

http://vk.com/club686922

01 

https://vk.com/luguardnew

s 

Siły samoobrony z 

Ługańska, 

odpowiedzialne za 

szkolenie 

separatystów do 

walki z ukraińskimi 

siłami rządowymi we 

wschodniej Ukrainie, 

przez co zagrażają 

stabilności lub 

bezpieczeństwu 

Ukrainy. 

Powiązana z 

Germanem 

PROKOPIWEM, 

aktywnym przywódcą 

odpowiedzialnym za 

udział w zajęciu 

budynku 

regionalnego biura 

Ukraińskiej Służby 

Bezpieczeństwa w 

Ługańsku oraz za 

nagranie w 

okupowanym 

budynku filmu wideo 

z przesłaniem do 
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prezydenta Putina i 

Rosji. 

9. 

Tzw. 

"Armia Południowego 

Wschodu" 

"Ар о-Востка" 

Media społecznościowe: 

https://vk.com/sigma_orel 

Nielegalne 

separatystyczne 

ugrupowanie zbrojne 

uważane za jedno z 

najważniejszych we 

wschodniej Ukrainie. 

Odpowiedzialne za 

okupowanie budynku 

Służby 

Bezpieczeństwa w 

regionie Ługańska. 

Podmiot powiązany z 

Walerijem BOŁOTO-

WEM, wymienianym 

jako jeden z 

przywódców 

ugrupowania. 

Podmiot powiązany z 

Wasylem 

NIKITINEM, 

odpowiedzialnym za 

separatystyczne 

działania "rządowe" 

tzw. "rządu 

Ługańskiej Republiki 

Ludowej". 

25.7.2014 

10. 

Tzw. 

"ludowa milicja Donbasu" 

("Donbass People's Militia") 

"o ooé oáсса" 

Media społecznościowe: 

http://vk. 

com/polkdonbassa 

+ 38-099-445-63-78; 

+ 38-063-688-60-01; 

+ 38-067-145-14-99; 

+ 38-094-912-96-60; 

+ 38-062-213-26-60 

E-mail: voenkom.dnr@ 

mail.ru 

vknovoros@yandex.ru 

mobilisation@novorossia. 

co 

polkdonbassa@mail.ru 

Nielegalne 

separatystyczne 

ugrupowanie zbrojne 

odpowiedzialne za 

prowadzenie walk z 

ukraińskimi siłami 

rządowymi we 

wschodniej Ukrainie, 

przez co zagraża 

stabilności lub 

bezpieczeństwu 

Ukrainy. Bojówka 

przejęła m.in. 

kontrolę nad kilkoma 

budynkami 

25.7.2014 



Telefon dla ochotników w 

Rosji: 

+ 7 499 709-89-06 

lub email novoross24@ 

mail.ru 

Adres: Donieck Prospect 

Zasyadko.13 

rządowymi we 

wschodniej Ukrainie 

na początku kwietnia 

2014 r., tym samym 

podważając 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

Jest powiązana z 

Pawłem Gubarewem, 

odpowiedzialnym za 

zajęcie wraz z siłami 

prorosyjskimi 

budynku rządu 

regionalnego w 

Doniecku i 

proklamowanie się 

"gubernatorem 

ludowym". 

11. 

"Vostok Brigade" (Brygada 

"Wschód") 

" " 

(alias Vostok Battalion; "ь  

") 

Media społecznościowe: 

http://vk.com/ 

patriotic_forces_of_donba

s http://patriot-donetsk.ru/ 

info.patriot.donbassa@gm

ail.com 

Nielegalne 

separatystyczne 

ugrupowanie zbrojne 

uważane za jedno z 

najważniejszych we 

wschodniej Ukrainie. 

Odpowiedzialne za 

prowadzenie walk z 

ukraińskimi siłami 

rządowymi we 

wschodniej Ukrainie, 

przez co zagraża 

stabilności lub 

bezpieczeństwu 

Ukrainy. 

Brało czynny udział 

w operacjach 

wojskowych, które 

doprowadziły do 

zajęcia lotniska w 

Doniecku. 

Część tzw. "1. 

korpusu armii" sił 

25.7.2014 



zbrojnych 

"Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

12. (skreślony)    

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 "Se- 

vastopolski morskoy 

torgovy port") 

Nakhimov Square 5, 

299011 Sevastopol 

(пл. Нахимова, 5, г. 

Севастополь, 299011) 

Nr rejestracji: 

1149204004707 

https://www.sevmp.ru/ 

gupsmp@mail.ru 

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 

25.7.2014 



State Unitary 

Enterprise of the City 

of Sevastopol 

"Sevastopol seaport" 

(jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe miasta 

Sewastopola "Port 

morski w 

Sewastopolu") 

(Государственное 

унитарное 

предприятие города 

Севастополя 

"Севастопольский 

морской порт"). 

Założyciel: rząd 

Sewastopola 

(Правительство 

Севастополя). 

14. (skreślony)    

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, 

295021, Simferopol 

ул. Аэрофлотская, дом 5, 

295021, г. Симферополь 

Nr tel. +7 3652 502-300; 

+7 (918) 699-1020 

unavia_2014@mail.ru 

https://universal-avia.ru/ 

Nr rejestracji: 

1159102026742 

Własność podmiotu 

została przeniesiona 

niezgodnie z prawem 

ukraińskim. 

"Prezydium 

Parlamentu Krymu" 

przyjęło 24 marca 

2014 r. decyzję nr 

1794-6/14 "w sprawie 

przedsiębiorstwa 

państwowego 

"Gosudarstvenoye 

predpriyatiye 

Universal-Avia"" ("О 

Государственном 

предприятии 

"Универсал-Авиа"") 

ogłaszającą przejęcie 

majątku należącego 

do przedsiębiorstwa 

państwowego 

25.7.2014 



"Universal-Avia" w 

imieniu "Republiki 

Krymu". 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 

Ponowne 

zarejestrowane 15 

stycznia 2015 r. jako 

State Unitary 

Enterprise of the 

Republic of Crimea 

"Universal-Avia" 

(jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe Republiki 

Krymu "Uniwersal-

Awia") 

(Государственное 

унитарное 

предприятие 

Республики Крым 

"Универсал-Авиа"). 

Założyciel: 

Ministerstwo 

Transportu 

"Republiki Krymu" 

(Министерство 

транспорта 

Республики Крым). 

16. 

Federal State Budgetary 

Enterprise "Sanatorium 

Nizhnyaya Oreanda" of the 

Administration of the 

President of the Russian 

Federation (Federalne 

Państwowe 

Przedsiębiorstwo 

Budżetowe "Sanatorium 

Nizhnyaya Oreanda" 

administracji prezydenta 

Resort "Nizhnyaya 

Oreanda", 298658, Yalta, 

Oreanda, House 12, 

Ukraine 

Санаторий "Нижняя 

Ореанда", 298658, г. 

Ялта, пгт. Ореанда, дом 

12, Украина 

www.oreanda-resort.ru 

marketing@oreanda-

resort.ru 

Własność podmiotu 

została przeniesiona 

niezgodnie z prawem 

ukraińskim. 

"Prezydium 

Parlamentu Krymu" 

przyjęło 21 marca 

2014 r. decyzję nr 

17676/14 "w sprawie 

kwestii dotyczących 

utworzenia 

25.7.2014 



Federacji Rosyjskiej; 

poprzednio znane jako 

ośrodek "Nizhnyaya 

Oreanda" Санаторий 

"Нижняя Ореанда") 

+ 7 978 944 83 00, 

+ 7 978 944 83 30 

Nr rejestracji: 

1149102054221 

Stowarzyszenia 

Sanatoriów i 

Ośrodków" 

ogłaszającą przejęcie 

majątku należącego 

do sanatorium 

"Nizhnyaya Oreanda" 

w imieniu "Republiki 

Krymu". 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 

Ponownie 

zarejestrowane 9 

października 2014 r. 

jako Federal State 

Budgetary Enterprise 

"Sanatorium 

Nizhnyaya Oreanda" 

of the Administration 

of the President of the 

Russian Federation 

(Federalne 

Państwowe 

Przedsiębiorstwo 

Budżetowe 

"Sanatorium 

Nizhnyaya Oreanda" 

administracji 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej) 

(федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"санаторий "нижняя 

ореанд" управления 

делами президента 

российской 

федерации"). 

Założyciel: 



administracja 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej 

(Управление делами 

Президента 

Российской 

Федерации). 

17. 

Crimean Republican 

Enterprise "Azov distillery 

plant" (Przedsiębiorstwo 

krymskie "Azowski Zakład 

Produkcji Alkoholi") 

Крммское 

республиканское 

предприя- тие "Азовский 

ликеро-водочннй завод" 

"Azovsky likerovodochny 

zavod" (Azowsky 

likerowodczny zawod) 

Ulica Żeleznodorożnaja 

40, 296178 Azowskoje, 

dystrykt Dżankojski, 

Ukraina 

ул. Железнодорожная, 

40, 296178 пгт. 

Азовское, Джанкойский 

район, Украина 

Kod: 01271681 

Zakończone postępowanie 

upadłościowe. 

Własność podmiotu 

została przeniesiona 

niezgodnie z prawem 

ukraińskim. 

"Prezydium 

Parlamentu Krymu" 

przyjęło 9 kwietnia 

2014 r. decyzję nr 

1991-6/14 w sprawie 

zmian w uchwale nr 

1836-6/14 Rady 

Państwowej 

"Republiki Krymu" z 

26 marca 2014 r. w 

sprawie nacjonalizacji 

własności 

przedsiębiorstw, 

instytucji i organizacji 

kompleksu agro-

przemysłowego 

znajdującego się na 

terytorium "Republiki 

Krymu", ogłaszając 

przejęcie majątku 

należącego do 

przedsiębiorstwa 

"Azowsky 

likerowodczny 

zawod" w imieniu 

"Republiki Krymu". 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 

25.7.2014 



18. 

Spółka akcyjna 

"Production- Agrarian 

Union 'Massandra'" 

("Stowarzyszenie 

Produkcyjno- Rolne 

'Massandra'") 

Акционерное общество 

"Производственно-

аграрное объединение 

'Массандра'" 

(dawniej znane jako State 

Unitary Enterprise of the 

"Republic of Crimea" 

"Production-Agrarian 

Union 'Massandra'" 

(jednolite przedsiębiorstwo 

państwowe "Republiki 

Krymu" "Stowarzyszenie 

Produkcyjno-Rolne 

'Massandra'") 

Государственное 

унитарное предприятие 

Республики Крым 

"Производственно-

аграрное объединение 

'Массандра'" 

298650, Crimea, Yalta, 

Massandra, str. Vinodela 

Egorova 9. 

298650, Крым, г. Ялта, 

пгт. 

Массандра, ул. 

Винодела Егорова, д. 9 

Strona internetowa: http:// 

massandra.su 

+7 978 936 75 04 

+7 3654 23 31 96 

+7 3654 26 16 83 

Nr rejestracji: 

1209100012648 

Własność podmiotu 

została przeniesiona 

niezgodnie z prawem 

ukraińskim. W dniu 9 

kwietnia 2014 r. 

"Prezydium 

Parlamentu Krymu" 

przyjęło 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 rolno-

przemysłowego 

znajdującego się na 

terytorium "Republiki 

Krymu", ogłaszając 

przejęcie majątku 

należącego do 

koncernu 

państwowego 

Krajowe 

Stowarzyszenie 

Producentów 

"Massandra" w 

imieniu "Republiki 

Krymu". 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 
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Federal State Budgetary 

Enterprise "Production-

Agrarian Union 

'Massandra'" of the 

 

Ponownie 

zarejestrowane w 

dniu 1 sierpnia 2014 

r. jako Federal State 

 



Administration of the 

President of the Russian 

Federation (federalne 

przedsiębiorstwo budżetu 

państwowego 

"Stowarzyszenie 

Produkcyjno-Rolne 

'Massandra'" administracji 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej) 

федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

"Производственно-

аграрное объединение 

'Массандра' Управления 

делами Президента 

Российской федерации" 

State concern "National 

Association of producers 

'Massandra'" (koncern 

państwowy "Krajowe 

Stowarzyszenie 

Producentów 'Massandra'") 

Budgetary Enterprise 

"Production-Agrarian 

Union 'Massandra'" 

of the Administration 

of the President of the 

Russian Federation 

(federalne 

przedsiębiorstwo 

budżetu 

państwowego 

"Stowarzyszenie 

Produkcyjno-Rolne 

'Massandra'" 

administracji 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej) 

(федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Производственноаг

рарное объединение 

'Массандра' 

Управления делами 

Президента 

Российской 

федерации"). 

Założyciel: 

administracja 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej 

(Управление делами 

Президента 

Российской 

федерации). 

Ponownie 

zarejestrowane w dniu 

1 kwietnia 2019 r. 

jako State Unitary 

Enterprise of the 

Republic of Crimea 

"Production-Agrarian 

Union 'Massandra'" 



(jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe Republiki 

Krymu 

"Stowarzyszenie 

Produkcyjno-Rolne 

'Massandra'"). 

Ponownie 

zarejestrowane w dniu 

1 października 2020 r. 

jako spółka akcyjna 

"Production-Agrarian 

Union 'Massandra'" 

("Stowarzyszenie 

Produkcyjno-Rolne 

"Massandra"). 

 

Национальное 

производственно аграрное 

объединение "Массандра" 

Nacionalnoye 

proizvodstvenno agrarnoye 

obyedinenye "Massandra") 

   

19. 

Federal state budget 

institution for science and 

research "AllRussia national 

scientific research institute 

for wine growing and wine 

making 'Magarach' Russian 

Academy of Sciences" 

(Federalna budżetowa 

instytucja 

naukowobadawcza 

"Ogólnorosyjski narodowy 

naukowobadawczy instytut 

uprawy winorośli i 

produkcji wina 'Magaracz' 

przy Rosyjskiej Akademii 

Nauk") 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

науки "Всероссийский 

национальный научно-

298600, ulica Kirowa 31, 

Jałta, Krym, Ukraina 

298600, ул. Кирова, 31, 

г. Ялта, Крым, Украина 

priemnaya@magarach-

institut. 

ru 

www.magarach-institut.ru 

+ 7(3654) 32-05-91 

Nr rejestracji: 

1159102130857 

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 rolno- 

25.7.2014 



исследовательский 

институт виноградарства 

и виноделия 'Магарач' 

РАН" 

przemysłowego 

znajdującego się na 

terytorium "Republiki 

Krymu", ogłaszając 

przejęcie majątku 

należącego do 

przedsiębiorstwa 

państwowego 

"Gosudarstvenoye 

predpriyatiye 

Agrofirma 'Magarach' 

nacionalnogo instituta 

vinograda i vina 

'Magarach'" w 

imieniu "Republiki 

Krymu". 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 

Zarejestrowane 

ponownie w dniu 15 

stycznia 2015 r. jako 

"Jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe 'Republiki 

Krymu' - Krajowy 

Instytut Wina 

'Magaracz'". 

(Государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Республики Крым" 

"Национальный 

научноисследовател

ьский институт 

винограда и вина 

'Магарач'"). 

Założyciel: 

Ministerstwo 

Rolnictwa "Republiki 

Krymu" 



(Министерство 

сельского хозяйства 

"Республики 

Крым"). 

 

(Dawniej znany jako 

jednolite przedsiębiorstwo 

państwowe "Republiki 

Krymu" "Krajowy Instytut 

Wina 'Magaracz' 

"Dawniej znany jako: 

"Państwowe 

przedsiębiorstwo 'Magaracz' 

Krajowy Instytut Wina" 

'Государственное 

предприятие Агрофирма 

"Магарач" Национального 

института винограда и 

вина "Магарач" 

Gosudarstvenoye 

predpriyatiyeAgrofirma 

"Magarach" nacionalnogo 

instituta vinograda i vina 

"Magarach") 

 

W dniu 9 lutego 2015 

r. State Unitary 

Enterprise of the 

"Republic of Crimea" 

"National Institute of 

Wine 'Magarach'" 

(jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe 

"Republiki Krymu" - 

"Krajowy Instytut 

Wina 'Magaracz'") 

zostało 

przekształcone w 

federalną budżetową 

placówkę naukową 

"All-Russia 

scientific-research 

institute of viticulture 

and winemaking 

'Magarach'", Russian 

Academy of Sciences 

("Ogólnorosyjski 

narodowy 

naukowobadawczy 

instytut uprawy 

winorośli i produkcji 

wina 'Magaracz' przy 

Rosyjskiej Akademii 

Nauk"). 

 

20. 

Spółka akcyjna "Fabryka 

Wina Musującego 'Nowyj 

Swiet'" 

Акционерное общество 

"Завод шампанских вин 

'Новый Свет'" 

Dawniej znane jako State 

unitary enterprise of the 

"Republic of Crimea" 

298032, Krym, Sudak, 

Nowy Świat, ulica 

Szałapina 1 

298032, Крым, г. Судак, 

пгт. Новый Свет, ул. 

Шаляпина, д. 1 

+ 7-(365) 663-35-00 +7-

(365) 663-35-22 +7-978-

Własność podmiotu 

została przeniesiona 

niezgodnie z prawem 

ukraińskim. 

"Prezydium 

Parlamentu Krymu" 

przyjęło w dniu 9 

kwietnia 2014 r. 

decyzję nr 1991-6/14 

25.7.2014 



"Sparkling wine plant 'Novy 

Svet'" (jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe "Republiki 

Krymu" "Fabryka Wina 

Musującego 'Nowyj 

Swiet'") 

914- 00-10 http://nsvet-

crimea.ru/ 

Numer rejestracji: 

1179102021460 

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 rolno- 

przemysłowego 

znajdującego się na 

terytorium "Republiki 

Krymu", ogłaszając 

przejęcie majątku 

należącego do 

przedsiębiorstwa 

państwowego "Zavod 

shampanskykh vin 

Novy Svet" w 

imieniu "Republiki 

Krymu". 

 

Государственное 

унитарное предприятие 

Республики Крым "Завод 

шампанских вин 'Новый 

Свет'"Gosudarstvennoye 

unitarnoye predpriyatiye 

Respubliki Krym " 

Zavod shampanskykh vin 

'Novy Svet'" oraz jako 

"przedsiębiorstwo 

państwowe Fabryka Wina 

Musującego 'Nowyj Swiet'" 

Государственное 

предприятие Завод 

шампанских вин "Новый 

свет" (Gosudarstvenoye 

predpriyatiye Zavod 

shampanskykh vin "Novy 

Svet") 

 

Przedsiębiorstwo 

zostało zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu. 

Ponownie 

zarejestrowane w 

dniu 4 stycznia 2015 

r. jako State Unitary 

Enterprise of the 

"Republic of Crimea" 

"Sparkling wine plant 

'Novy Svet'" 

(jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe 

"Republiki Krymu" 

"Fabryka Wina 

Musującego 'Nowyj 

 



Swiet'") 

(Государственное 

унитарное 

предприятие 

Республики Крым 

"Завод шампанских 

вин 'Новый Свет'"). 

Założyciel: 

Ministerstwo 

Rolnictwa "Republiki 

Krymu" 

(Министерство 

сельского хозяйства 

Республики Крым). 

W następstwie 

reorganizacji 

ponownie 

zarejestrowane w 

dniu 29 sierpnia 2017 

r. jako spółka akcyjna 

"Fabryka Wina 

Musującego 'Nowyj 

Swiet'" 

(Акционерное 

общество "Завод 

шампанских вин 

'Новый Свет'"). 

Założyciel: 

Ministerstwo 

Regulacji Kwestii 

Gruntów i 

Nieruchomości 

"Republiki Krymu" 

(Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики Крым). 

2

1. 

JOINT-STOCK 

COMPANY 

ALMAZ-AN- TEY 

AIR AND SPACE 

ulica Verejskaja 41, Moskwa 

121471, Federacja Rosyjska 

Strona internetowa: www.almaz-

antey.ru 

Email: 

Ałmaz-Antej jest 

rosyjskim 

przedsiębiorstwem 

państwowym. 

Produkuje broń 

30.7.2014 



DEFENCE 

CORPORATION 

 " - - " - - "" 

(alias CONCERN 

ALMAZ-ANTEY; 

AL- MAZ-ANTEY 

CORP; alias 

ALMAZ-ANTEY 

DEFENSE 

CORPORATION; 

alias ALMAZ- 

ANTEY JSC; ' - - 

';) 

antey@almaz-antey.ru 

Nr rejestracji: 1027739001993 

przeciwlotniczą, w 

tym pociski ziemia-

powietrze, które 

dostarcza armii 

rosyjskiej. Władze 

rosyjskie dostarczają 

broń ciężką 

separatystom we 

wschodniej Ukrainie, 

przyczyniając się do 

destabilizacji 

Ukrainy. Broń ta jest 

wykorzystywana 

przez separatystów, 

między innymi do 

zestrze- liwania 

statków 

powietrznych. Jako 

przedsiębiorstwo 

państwowe Ałmaz-

Antej przyczynia się 

zatem do 

destabilizacji 

Ukrainy. 

2

2. 

DOBROLET (alias 

DOBROLYOT) 

/ 

Kod linii lotniczych: QD 

International Highway, House 31, 

building 1, 141411 Moscow 

141411, . , ., 31, 1 

Strona internetowa: https:// 

aviakompaniya.com/dobrolet/ 

www.pobeda.aero 

Dobrolet był 

podmiotem zależnym 

rosyjskiej 

państwowej linii 

lotniczej. Od czasu 

bezprawnej aneksji 

Krymu Dobrolet jest 

wyłącznym 

operatorem lotów 

między Moskwą a 

Symferopolem. 

Ułatwia w ten sposób 

integrację bezprawnie 

zaanektowanej 

"Autonomicznej 

Republiki Krymu" z 

Federacją Rosyjską 

oraz podważa 

suwerenność i 

30.7.2014 



integralność 

terytorialną Ukrainy. 

2

3. 

Public Joint Stock 

Company "Russian 

National 

Commercial Bank" ( 

" ь ") 

295000, Symferopol, ulica 

Nabierieżnaja im. 60. rocznicy 

ZSRR 34, 

295000, ь , . я 60-я , . 34. 

Strona internetowa: http://www. 

rncb.ru 

Nr rejestracji: 1027700381290 

Po bezprawnej 

aneksji Krymu 

Russian National 

Commercial 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 

Rosimushchestvo 

(Rosimuszczestwo) (ь 

ю ()). 

Stał się dominującym 

podmiotem na rynku, 

choć przed aneksją 

nie był obecny na 

Krymie. Skupując lub 

przejmując środki z 

oddziałów banków 

wycofujących się z 

Krymu, RNCB 

materialnie i 

finansowo wspierał 

działania rządu 

rosyjskiego służące 

zintegrowaniu Krymu 

z Federacją Rosyjską, 

przez co podważał 

integralność 

terytorialną Ukrainy. 

29 stycznia 2020 r. 

rosyjski Bank 

Centralny postanowił 

dokonać reorganizacji 

Sevastopol Marine 

Bank (Banku 

30.7.2014 



Morskiego w 

Sewastopolu) przy 

udziale RNCB. Bank 

uczestniczył w dwóch 

dużych projektach 

infrastrukturalnych na 

Krymie - finansuje 

budowę nowego 

kompleksu terminalu 

lotniczego w 

Symferopolu i 

instalacje wytwórcze 

(Balaklavskaya TPP i 

Tavricheskaya TPP). 

2

4. 

Public movement 

"Donetsk Republic" 

(Ruch społeczny 

"Republika 

Doniecka") 

 "я " 

Oficjalne informacje: 

http://oddr.info/ orgotdel@oddr.info 

Adres: Donetsk, Universitetskaya 19 

. , . я , 19 

"Organizacja" 

publiczna, która 

zgłosiła kandydatów 

do tzw. "wyborów" w 

tzw. "Donieckiej 

Republice Ludowej", 

które odbyły się w 

dniu 2 listopada 2014 

r. i w dniu 11 

listopada 2018 r. Te 

"wybory" stanowiły 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

były nielegalne. 

W związku z tym, że 

organizacja ta 

formalnie 

uczestniczyła w 

nielegalnych 

"wyborach", aktywnie 

popiera działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

29.11.201

4 



Założycielem tej 

organizacji był 

Andriy PURGIN 

(Andrij PURGIN), a 

jej przywódcą był 

Alexander 

ZAKHARCHENKO 

(Aleksandr 

ZACHARCZENKO). 

W 2018 r. Denis 

PUSHYLIN (Denis 

PUSZYLIN) został 

mianowany przez nią 

"przywódcą" tzw. 

"Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

2

5. 

Ruch społeczny 

"Peace to Luhansk 

Region" (Pokój 

Ługańszczyźnie) 

(Mir Luganschine) " 

" 

https://mir-lug.info/ 

Adres: Karl Marx Street 7, Luhansk, 

Ukraine 

 , 7, . , info@mir-lug.info 

"Organizacja" 

społeczna, która w 

dniach 2 listopada 

2014 r. i 11 listopada 

2018 r. zgłosiła 

kandydatów do tzw. 

"wyborów" w tzw. 

"Ługańskiej 

Republice Ludowej". 

Te "wybory" 

stanowią naruszenie 

prawa ukraińskiego, a 

zatem są nielegalne. 

Od dnia 17 lutego 

2018 r. 

przewodniczącym 

organizacji jest 

Leonid Pasiecznik, 

dlatego też jest ona 

powiązana z osobą 

umieszczoną przez 

Radę w wykazie. 

Organizacja 

formalnie 

uczestniczyła w 

nielegalnych 

"wyborach", a zatem 

29.11.201

4 



aktywnie popierała 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

2

6. 

Ruch społeczny 

"Free Donbass" 

(Wolny Donbas) 

(alias "Free Donbas" 

(Wolny Donbas), 

"Svobodny 

Donbass" 

(Swobodny 

Donbass)), " " 

http://www.odsd.ru/ https://xn-

d1aa2an.xn-p1ai/ Adres: 

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk 

(office 512) 

, . .ь , 102, 512 

press-odsd@yandex.ru 

"Organizacja" 

społeczna, która w 

dniach 2 listopada 

2014 r. i 11 listopada 

2018 r. zgłosiła 

kandydatów do tzw. 

"wyborów" w tzw. 

"Donieckiej 

Republice Ludowej". 

Te wybory stanowią 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

są nielegalne. 

Organizacja 

formalnie 

uczestniczyła w 

nielegalnych 

"wyborach", a zatem 

aktywnie popierała 

działania i polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

29.11.201

4 

2

7. 

Związek Ludowy 

арод сою 
Wyrejestrowana w 2018 r. 

"Organizacja" 

publiczna, która w 

dniu 2 listopada 2014 

r. zgłosiła 

kandydatów do tzw. 

29.11.201

4 



"wyborów" w tzw. 

"Ługańskiej 

Republice Ludowej". 

Te wybory stanowią 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

są nielegalne. 

W związku z tym że 

formalnie 

uczestniczyła w 

nielegalnych 

"wyborach", aktywnie 

popierała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy, 

by jeszcze bardziej 

zdestabilizować 

sytuację na Ukrainie. 

2

8. 

Luhansk Economic 

Union (Ługańska 

Unia Gospodarcza) 

(Luganskiy 

Ekonomicheskiy 

Soyuz) 

 э ю  

Oficjalne informacje: 

https://vk.com/public97306393 

Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr 

"Organizacja 

społeczna", która 

zgłosiła kandydatów 

do tzw. "wyborów" w 

tzw. "Ługańskiej 

Republice Ludowej", 

które odbyły się w 

dniu 2 listopada 2014 

r. i w dniu 11 

listopada 2018 r. W 

2014 r. organizacja ta 

mianowała Olega 

AKIMOWA 

kandydatem na 

stanowisko 

"przywódcy" tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej", 

a w 2018 r. - na 

stanowisko członka 

tzw. "Rady Ludowej 

Ługańskiej Republiki 

29.11.201

4 



Ludowej". Te 

"wybory" stanowiły 

naruszenie prawa 

ukraińskiego, a zatem 

były nielegalne. 

Ługańskiej Unii 

Gospodarczej 

przewodniczy 

obecnie Zinaida 

NADION, 

deputowana "Rady 

Ludowej Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

W związku z tym, że 

organizacja formalnie 

uczestniczyła w 

nielegalnych 

"wyborach", aktywnie 

popierała działania i 

polityki podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

2

9. 

Kozacka Gwardia 

Narodowa Казачь я 

онь я Гваря  

http://казакнацгвар./ 

https://vk.com/kazak_ nac_guard 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Dowodzona przez 

osobę umieszczoną w 

wykazie, Nikołaja 

16.2.2015 



KOZICYNA, a zatem 

z nim powiązana. 

Prawdopodobnie 

część tzw. 2. korpusu 

armii "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

3

0. 

Batalion "Sparta" 

ь "" 

https://vk.com/sparta_orb 

+380713041088 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Część tzw. "1. 

korpusu armii" 

"Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

Zwana także 

jednostką wojskową 

08806 oraz 

batalionem 

"Gvardeysky". W 

listopadzie 2017 r. 

jednostka przyjęła 

nazwę na cześć 

zabitego 

separatystycznego 

dowódcy 

wojskowego Arsena 

Pawłowa (alias 

Motorola). 

16.2.2015 

3

1. 

Batalion "Somali" 

ь "" 
https://vk.com/club163716218/ 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

16.2.2015 



suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Część tzw. "1. 

korpusu armii" 

"Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

3

2. 

Batalion "Zaria" ' "я 

" 
https://vk.com/public73385255 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Prawdopodobnie 

część tzw. "2. 

korpusu armii" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

16.2.2015 

3

3. 

Prizrak brigade 

(Brygada "Prizrak") 

 "" 

Adres: District 50 Year of the 

USSR, 18; c. of Kirovsk 

https://vk.com/battalionprizrak 

mail@prizrak.info 

+ 38 (072) 199-86-39 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Część tzw. "2. 

korpusu armii" 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

16.2.2015

" 



Znana również jako 

14. zmotoryzowany 

batalion strzelecki. 

Część tzw. Milicji 

Ludowej "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

3

4. 

Batalion "Oplot" 

ь "" 

Media społecznościowe: 

http://vk.com/oplot_info 

https://vk.com/ 5ombroplot 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Znana również jako 

5. Niezależna 

Motorowa Brygada 

Strzelców (5th 

Separate Motor Rifle 

Brigade), która od 

października 2018 r. 

nosi imię Aleksandra 

Zacharczenki. 

Prawdopodobnie 

część tzw. 1. korpusu 

armii "Donieckiej 

Republiki Ludowej". 

16.2.2015 

3

5. 

Batalion "Kalmius" 

ь "ь " 
https://vk.com/reportage24 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

16.2.2015 



Zwana również 

Oddzielną Brygadą 

Gwardii 

Artyleryjskiej 

(oddział 08802), 

część tzw. 1. korpusu 

armii "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

3

6. 

Batalion "Śmierć" 

(Death battalion) 

Батальон "Смерть" 

 

Zbrojna grupa 

separatystyczna 

aktywnie wspierająca 

działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

oraz jeszcze bardziej 

destabilizujące 

Ukrainę. 

Część tzw. 2. korpusu 

armii "Ługańskiej 

Republiki Ludowej". 

16.2.2015 

3

7. 

Ruch "Novorossiya" 

Igor STRELKOV 

(Igora Striełkowa) 

 я я -  

http://novorossia.pro/ 

https://vk.com/od_novorossia 

info@clubnb.ru 

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 

wszechstronną, 

skuteczną pomoc 

16.2.2015 



"Noworosji", w tym 

pomagać bojówkom 

walczącym we 

wschodniej Ukrainie, 

a tym samym 

wspierać polityki 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

Powiązany z osobą 

umieszczoną w 

wykazie za 

podważanie 

integralności 

terytorialnej Ukrainy. 

3

8. 

OAO "VO 

Technopromexport" 

(OAO "VO TPE") 

Alias: Open Joint 

Stock Company 

"Foreign Economic 

Association" 

"Technopromexport

" (Otwarta Spółka 

Akcyjna 

"Zagraniczne 

Stowarzyszenie 

Gospodarcze" 

"Technopromexport

") 

кр кцрн 

ство 

Внэ кокое 

об 

опроэ кспрт 

Adres: 119019, Moscow, Novyi 

Arbat str., 15, building 2 

Data rejestracji: 

27.7.1992 

Numer ewidencyjny: 

1067746244026 

Numer identyfikacji 

podatkowej: 

7705713236 

Obecnie jest objęte 

postępowaniem 

upadłościowym. 

Kontrahent 

przedsiębiorstwa 

Siemens Gas Turbine 

Technologies OOO. 

Przedsiębiorstwo 

OAO "VO TPE" 

zakupiło turbiny 

gazowe, które 

zgodnie z deklaracją 

były przeznaczone dla 

elektrowni w 

Tamaniu (Kraj 

Krasnodarski, 

Federacja Rosyjska) i 

jako wykonawca było 

odpowiedzialne za 

przekazanie tych 

turbin 

przedsiębiorstwu 

OOO "VO TPE", 

które z kolei 

przekazało je do 

instalacji na Krymie. 

W ten sposób 

przedsiębiorstwo to 

4.8.2017 



przyczyniło się do 

utworzenia 

niezależnego źródła 

zasilania dla Krymu i 

Sewastopola, tym 

samym pomagając w 

ich oddzieleniu od 

Ukrainy i podważając 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

3

9. 

OOO "VO 

Technopromexport" 

(OOO "VO TPE") 

Alias: Limited 

Liability Company 

"Foreign Economic 

Association" 

"Technopromexport

" (Spółka z 

Ograniczoną 

Odpowiedzialnością 

"Zagraniczne 

Stowarzyszenie 

Gospodarcze" 

"Technopromexport

") 

ь ю  

"^ ь і ї .'і і " 

Adres: 119019, Moscow, Novyi 

Arbat str., 15, building 2 +7 (495) 

989-97-29 www.tpe-vo.ru 

Email: inform@tpe-vo.ru  

Data rejestracji: 8.5.2014 

Numer ewidencyjny: 

1147746527279 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7704863782 

Właściciel turbin 

gazowych pierwotnie 

dostarczonych przez 

przedsiębiorstwo 

Siemens Gas Turbine 

Technologies OOO 

przedsiębiorstwu 

OAO "VO TPE". 

OOO "VO TPE" 

przekazało turbiny 

gazowe do instalacji 

na Krymie. Działanie 

to przyczynia się do 

utworzenia 

niezależnego źródła 

zasilania dla Krymu i 

Sewastopola, tym 

samym przyczyniając 

się do ich oddzielenia 

się od Ukrainy, i 

podważa integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

Odpowiedzialne za 

realizację projektu 

dotyczącego budowy 

elektrociepłowni 

Bała- kława i 

Tawriczeska, w 

4.8.2017 



których 

zainstalowano te 

turbiny. 

4

0. 

ZAO 

Interavtomatika (IA) 

Alias: '', CJSC 

'Interavtomatika' 

Adres: 115280, Moscow, 

Avtozavodskaya st., 14 

http://ia.ru 

Data rejestracji: 

31.1.1994 

Numer ewidencyjny: 

1037739044111 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7725056162 

W procesie likwidacji. 

Przedsiębiorstwo 

specjalizujące się w 

systemach sterowania 

i łączności na 

potrzeby elektrowni, 

które zawarło 

kontrakty na projekty 

dotyczące budowy 

elektrowni i instalacji 

turbin gazowych w 

Sewastopolu i 

Symferopolu. 

Działanie to 

przyczynia się do 

utworzenia 

niezależnego źródła 

zasilania dla Krymu i 

Sewastopola, tym 

samym przyczyniając 

się do ich oddzielenia 

się od Ukrainy, i 

podważa integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

4.8.2017 

4

1. 

"State Unitary 

Enterprise of the 

Crimean Republic 

"Crimean Sea 

Ports"" ("Jednolite 

przedsiębiorstwo 

państwowe 

Republiki Krymu 

"Krymskie Porty 

Morskie"") (" я " 

""), w tym oddziały: 

- Feodosia 

Commercial Port 

(Port 

28 Kirova Street Kerch 298312 

Crimea (298312, , . ь , . , 28) 

https://crimeaports.ru 

info@crimeaport.ru 

Numer ewidencyjny: 

1149102012620 

Numer identyfikacji podatkowej: 

9111000450 

"Parlament 

Krymu"17 marca 

2014 r. przyjął 

uchwałę nr 1757-6/14 

dotyczącą 

nacjonalizacji 

niektórych 

przedsiębiorstw 

należących do 

ukraińskich 

Ministerstw 

Infrastruktury lub 

Rolnictwa, a 26 marca 

2014 r. uchwałę nr 

16.9.2017 



handlowy 

Feodosia), 

- Kerch Ferry (Port 

promowy Kercz), - 

Kerch Commercial 

Port (Port handlowy 

Kercz). 

1865-6/14 dotyczącą 

przedsiębiorstwa 

państwowego 

"Krymskie Porty 

Morskie" (" я " ""), w 

której postanowiono o 

przejęciu majątku 

należącego do szeregu 

przedsiębiorstw 

państwowych i 

połączeniu ich w 

ramach "jednolitego 

przedsiębiorstwa 

państwowego 

Republiki Krymu 

"Krymskie Porty 

Morskie"" w imieniu 

"Republiki Krymu". 

Te przedsiębiorstwa 

zostały zatem 

faktycznie 

skonfiskowane przez 

"władze" Krymu, a na 

nielegalnym 

przeniesieniu ich 

własności skorzystało 

przedsiębiorstwo 

"Krymskie Porty 

Morskie". 

4

2. 

AO Institute 

Giprostroymost - 

Sankt Petersburg 

(AO Instytut 

Giprostrojmost) 

 - -  

Adres: 7 Yablochkova street, St. 

Petersburg, 197198 Russia 

Strona internetowa: http://gpsm.ru 

Email: office@gpsm.ru 

Nr tel. (812) 498-08-14 

Numer ewidencyjny: 

1037828021660 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7826717210 

AO Instytut 

Giprostrojmost - 

Sankt Petersburg brał 

udział w budowie 

mostu kerczeńskiego, 

poprzez jego 

projektowanie, łącząc 

Rosję z bezprawnie 

przyłączonym 

Półwyspem 

Krymskim. Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

31.7.2018 



przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

4

3. 
PJSC Mostotrest 

Adres: 6 Barklaya Street, Bld. 5 

Moscow, 121087 Russia 

www.mostotrest.ru 

info@mostro.ru 

Tel. 495 6697999 

Numer ewidencyjny: 

1027739167246 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7701045732 

Przedsiębiorstwo 

PJSC Mostotrest 

brało czynny udział w 

budowie mostu 

kerczeńskiego i 

serwisowaniu 

kolejowej części 

mostu, będąc - na 

mocy kontraktów 

państwowych - 

wykonawcą prac 

konserwacyjnych 

tego mostu, który 

łączy Rosję z 

bezprawnie 

przyłączonym 

Półwyspem 

Krymskim. Ponadto 

właścicielem tego 

przedsiębiorstwa jest 

osoba (Arkady 

Rotenberg), która 

figuruje już w 

wykazie za działania 

podważające 

suwerenność Ukrainy 

(osoba zamieszczona 

pod nr 92 w 

niniejszym 

załączniku). Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

31.7.2018 



integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

4

4. 

JSC Zaliv Shipyard 

(stocznia JSC Zaliv) 

ь "" 

Adres: 4 Tankistov street, 298310 

Kerch, Crimea 

Strona internetowa: http:// 

zalivkerch.com 

Numer ewidencyjny: 

1149102028602 

Nr tel. +7 36561 33055 

Numer identyfikacji podatkowej: 

9111001119 

Stocznia JSC Zaliv 

brała czynny udział w 

budowie nowej linii 

kolejowej 

prowadzącej do 

mostu kerczeńskiego, 

łączącej Rosję z 

bezprawnie 

przyłączonym 

Półwyspem 

Krymskim. Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

31.7.2018 

4

5. 

STROYGAZMONT

AZH Joint Stock 

Company (spółka 

akcyjna 

STROYGAZMONT

AZH) 

Adres: Prospect Vernadskogo 53 

Moscow, 119415 Russia 

Strona internetowa: www.ooosgm. 

com 

info@ooosgm.ru 

Numer ewidencyjny: 

Przedsiębiorstwo 

Stroygazmontazh 

(korporacja 

Stroygazmontazh, 

grupa SGM) brało 

czynny udział w 

31.7.2018 



Stroygazmontazh 

Corporation (SGM 

Group) (korporacja 

STROYGAZMONT

AZH, grupa SGM) 

( ) 

1077762942212 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7729588440 

INN: 9729299794 

PSRN:1207700324941, KPP 

772901001 

budowie mostu 

kerczeńskiego - będąc 

wykonawcą prac 

budowlanych przy 

tym moście - który 

łączy Rosję z 

bezprawnie 

przyłączonym 

Półwyspem 

Krymskim. Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy. 

4

6. 

Stroygazmontazh-

Most OOO (SGM- 

Most OOO) 

OOO 

Crpońra3MOHTax-

MocT 

(OOO CM-Moct) 

Adres: 

Barklaya street 6, building 7 

Moscow, 121087 Russia 

Numer rejestracji: 1157746088170 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7730018980 

E-mail: kerch-most@yandex.ru 

Przedsiębiorstwo 

Strojgazmontaż Most 

OOO było spółką 

zależną głównego 

wykonawcy - 

Strojgazmontażu - 

zarządzającą 

projektem mostu nad 

Cieśniną Kerczeńską 

i brało udział w jego 

wznoszeniu. Ponadto 

właścicielem tego 

przedsiębiorstwa jest 

osoba (Arkady 

Rotenberg), która 

figuruje już w 

wykazie za działania 

podważające 

suwerenność Ukrainy 

(osoba zamieszczona 

31.7.2018

" 



pod nr 92 w 

niniejszym 

załączniku). Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

4

7. 

CJSC VAD 

AKTSIONERNOE 

OBSHCHESTVO 

VAD 

АО "ВАД" 

Adres: 

133, Chernyshevskogo street (ulica 

Czernyszewskiego 133), Wołogda, 

wołogdska obłast, 160019 Rosja 

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, 

Liter A (prospekt Grażdanski 122, 

biuro 5 A) St. Petersburg, 195267 

Rosja 

Numer rejestru: 1037804006811, 

(Rosja) 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7802059185 

Strona internetowa: 

www.zaovad.com 

E-mail: office@zaovad.com 

CJSC VAD jest 

głównym wykonawcą 

budowy autostrady 

Tawrida na Krymie 

oraz drogi 

prowadzącej przez 

most kerczeński i 

dróg dojazdowych do 

niego. Autostrada 

federalna Tawrida ma 

umożliwiać dostęp 

dla transportu na 

Krym przez system 

nowo zbudowanych 

dróg stanowiących 

główne połączenie z 

mostem kerczeńskim. 

Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

31.7.2018 



bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

4

8. 

Joint-stock company 

(spółka akcyjna) 

"Lenpromtransproye

kt" ( "") 

Adres: Kondrat'yevskiy Prospekt, 

15, building 5/1, 223 St. Petersburg 

195197, Russian Federation 

Numer rejestru (nr OGRN): 

1027809210054 

Numer identyfikacji podatkowej (nr 

INN) 7825064262 

Strona internetowa: https://lptp.ru/ 

Adres e-mail: ptp@sp.ru 

Spółka akcyjna 

Lenpromtransproyekt 

uczestniczyła w 

realizacji projektu 

mającego na celu 

połączenie 

infrastruktury 

kolejowej bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego i Rosji - 

projektowała dojazdy 

kolejowe do mostu 

nad Cieśniną 

Kerczeńską i 

sprawowała nadzór 

architektoniczny 

podczas budowy 

mostu łączącego 

Rosję i bezprawnie 

przyłączony 

Półwysep Krymski. 

Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

1.10.2020 



4

9. 

Joint-stock company 

(spółka akcyjna) 

"The Berkakit-

Tommot- Yakutsk 

Railway Line's 

Construction 

Directorate" ( "я ь - 

--") 

Adres: Mayakovskogo St. 14, city of 

Aldan 678900, Aldansky District, 

Russian Federation 

Numer rejestracji (nr OGRN): 

1121402000213 

numer identyfikacji podatkowej (nr 

INN) 1402015986 

Strona internetowa: https://dsgd.ru/ 

Adres e-mail: info@dsgd.ru; 

gmn@dsgd.ru 

Spółka akcyjna The 

Berkakit-Tommot-

Yakutsk Railway 

Line's Construction 

Directorate 

uczestniczyła w 

realizacji projektu 

mającego na celu 

połączenie 

infrastruktury 

kolejowej bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego i Rosji - 

świadczyła usługi 

inżynieryjne podczas 

budowy dojazdów 

kolejowych do mostu 

nad Cieśniną 

Kerczeńską łączącego 

Rosję i bezprawnie 

przyłączony 

Półwysep Krymski. 

Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

1.10.2020 

5

0. 

Federal State 

Unitary Enterprise 

"Crimea Railway" 

(ь я "я я ") 

Adres: 34 Pavlenko St., Simferopol 

95006, Ukraine 

Numer rejestracji (nr OGRN): 

1159102022738 

Przedsiębiorstwo 

Federal State Unitary 

Enterprise Crimea 

Railway 

uczestniczyło w 

1.10.2020 



Numer identyfikacji podatkowej (nr 

INN) 9102157783 

Strona internetowa: 

https://crimearw.ru 

Adres e-mail: ngkkjd@mail.ru 

realizacji projektu 

mającego na celu 

połączenie 

infrastruktury 

kolejowej bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego i Rosji - 

jest właścicielem 

torów kolejowych na 

moście nad Cieśniną 

Kerczeńską łączącym 

Rosję i bezprawnie 

przyłączony 

Półwysep Krymski i 

podmiotem je 

obsługującym. Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

5

1. 

First Crimean 

Insurance Company 

(я я я я ) 

Adres: Butakova Ln, 4, Sevastopol, 

Ukraine 

Numer rejestracji (nr OGRN): 

1149102007933 

Numer identyfikacji podatkowej (nr 

INN) 9102006047 

Strona internetowa: https://kpsk-

ins.ru/about 

Adres e-mail: info@kspk-ins.ru 

Przedsiębiorstwo The 

First Crimean 

Insurance Company 

uczestniczyło w 

realizacji projektu 

mającego na celu 

połączenie 

infrastruktury 

kolejowej bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego i Rosji - 

1.10.2020 



było 

ubezpieczycielem 

budowy mostu nad 

Cieśniną Kerczeńską. 

Zatem 

przedsiębiorstwo to 

wspiera umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważa 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

5

2. 

Agencja Badań 

Internetowych ( -) 

Data utworzenia: 2013 

Adres: Petersburg, Rosja 

Osoby powiązane: Yevgeny 

Prigozhin 

Agencja Badań 

Internetowych jest 

rosyjską spółką 

zaangażowaną w 

imieniu Rosji w 

operacje polegające 

na wywieraniu 

wpływu w internecie. 

Jej celem jest 

manipulowanie 

opinią publiczną. 

Spółka prowadzi 

kampanie 

dezinformacyjne 

skierowane 

przeciwko 

programowi działań 

Ukrainy polegające 

na wpływaniu na 

wybory lub na odbiór 

aneksji Krymu czy 

konfliktu w 

Donbasie. W związku 

z tą rolą Agencja 

23.2.2022 



Badań Internetowych 

jest odpowiedzialna 

za działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażające. 

Spółkę finansuje 

Yevgeny Prigozhin, 

zatem jest ona 

powiązana z osobą 

umieszczoną w 

wykazie. 

5

3. 
Bank Rossiya ( "я ") 

Założony 27.6.1990 

Adres: Pl Rastrelli 2 Liter A, 

Petersburg, 191124 Federacja 

Rosyjska 

Strona internetowa: Abr.ru 

Powiązane osoby: Dmitri 

LEBEDEV (prezes); Yuriy 

KOVALCHUK (największy 

udziałowiec) 

Bank Rossiya jest 

osobistym bankiem 

wyższych 

urzędników Federacji 

Rosyjskiej. W tej 

funkcji Bank Rossiya 

wspiera rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy i 

uzyskuje od nich 

korzyści. 

Bank Rossija ma 

znaczące udziały w 

krajowej grupie 

medialnej (National 

Media Group), która 

z kolei kontroluje 

stacje telewizyjne 

aktywnie wspierające 

politykę rządu Rosji 

polegającą na 

destabilizacji 

Ukrainy. Od 

momentu bezprawnej 

aneksji Krymu Bank 

23.2.2022 



Rossiya otworzył 

swoje oddziały na 

Krymie i w 

Sewastopolu. Bank 

Rossiya udzielił 

również pożyczki 

przedsiębiorstwu 

Federal State Unitary 

Enterprise "Crimea 

Railway" i wspiera 

budowę linii 

kolejowej na moście 

krymskim. W 

związku z tym Bank 

Rossiya wspiera 

finansowo działania 

podważające 

integralność 

terytorialną Ukrainy i 

im zagrażające. 

Powiązany z Jurijem 

Valentinovichem 

Kovalchukem, 

największym 

udziałowcem Banku 

Rossiya. 

5

4. 

PROMSVYAZBAN

K ( я ь ") 

Założony w 1995 r. 

Adres: Moskwa; 

Strona internetowa: psbank.ru 

Powiązane osoby: Petr Fradkov, 

CEO 

PROMSVYAZBAN

K jest rosyjskim 

bankiem 

państwowym, który 

zapewnia wsparcie 

finansowe 

rosyjskiemu 

sektorowi obrony i 

rosyjskiemu wojsku i 

który jest 

odpowiedzialny za 

masowe 

rozmieszczenie 

oddziałów rosyjskich 

wzdłuż granicy z 

Ukrainą oraz za 

obecność oddziałów 

23.2.2022 



rosyjskich na 

Półwyspie 

Krymskim. 

PROMSVYAZBAN

K otrzymuje 

bezpośrednie 

polecenia od 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej Władimira 

Putina i w związku z 

tym udziela wsparcia 

finansowego i 

materialnego 

rosyjskim 

decydentom 

odpowiedzialnym za 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy i 

nielegalną aneksję 

Krymu. 

PROMSVYAZBAN

K działa na 

Półwyspie 

Krymskim. 

5

5. 

VEB.RF 

(alias 

Vnesheconombank; 

VEB) (.) 

Założony w 1922 r. jako bank i w 

2007 r. jako instytut na rzecz 

rozwoju 

Adres: 9 prospekt Akademika 

Sakharova, Moskwa, Rosja; 

Strona internetowa: veb.ru 

Powiązane osoby: Igor Shuvalov, 

prezes 

VEB.RF jest ważną 

instytucją finansową 

na rzecz rozwoju, 

której prezes jest 

bezpośrednio 

mianowany przez 

prezydenta Federacji 

Rosyjskiej Władimira 

Putina i przyjmuje 

polecenia 

bezpośrednio od 

niego. VEB.RF 

generuje ważne 

źródło dochodów dla 

rządu rosyjskiego i 

zarządza jego 

państwowymi 

funduszami 

emerytalnymi. 

23.2.2022 



VEB.RF odgrywa 

aktywną rolę w 

dywersyfikacji 

sektora obrony 

Federacji Rosyjskiej i 

realizuje projekty z 

przedsiębiorstwami 

przemysłu 

obronnego, w tym 

Rostekiem, które 

wspierają działania 

podważające 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

i im zagrażające. 

VEB.RF udzielało 

pożyczek dla małych 

i średnich 

przedsiębiorstw na 

Krymie i uznaje go za 

"region 

priorytetowy*" oraz 

posiada partnerstwa z 

Ministerstwem Spraw 

Krymskich, 

odpowiedzialnym za 

integrację 

zaanektowanej 

Autonomicznej 

"Republiki Krymu" z 

Federacją Rosyjską. 

W tej funkcji 

VEB.RF aktywnie 

wspiera, materialnie 

lub finansowo, 

rosyjskich 

decydentów 

odpowiedzialnych za 

aneksję Krymu lub 

destabilizację 

wschodniej Ukrainy 



lub też uzyskuje od 

nich korzyści. 

5

6. 

Przedsiębiorstwo 

ubezpieczeniowe 

przemysłu 

gazowego SOGAZ 

(  

" "  

"") 

Adres: Bulwar Sacharowa 10, 

Moskwa, 107078, Federacja 

Rosyjska 

Tel.: 

+7 8(495) 234-44-24 

+7 8 800 333 0 888 

Strona internetowa: https:// sogaz.ru 

Poczta elektroniczna: 

sogaz@sogaz.ru; cf@sogaz.ru 

Spółka z o.o. 

"Przedsiębiorstwo 

ubezpieczeniowe 

przemysłu gazowego 

SOGAZ" była 

ubezpieczycielem 

budowy 

infrastruktury 

kolejowej na moście 

łączącym Cieśninę 

Kerczeńską i port 

Taman oraz 

zapewniała 

reasekurację budowy 

mostu nad Cieśniną 

Kerczeńską. W 

związku z tym 

przedsiębiorstwo to 

wspierało umocnienie 

integracji bezprawnie 

przyłączonego 

Półwyspu 

Krymskiego z 

Federacją Rosyjską, 

co z kolei jeszcze 

bardziej podważało 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność 

Ukrainy. 

28.2.2022 

5

7. 

ROSNEFT AERO 

(RN AERO) 

(rosyjski: ь -э / pH-э 

) 

Adres: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., 

Moscow, 119071, Russian 

Federation 

Tel.: + (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 

15.3.2022 



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. 

5

8. 

JSC 

ROSOBORONEXP

ORT (rosyjski: AO 

э ) 

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 

15.3.2022 



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. 

5

9. 

JSC NPO High 

Precision Systems 

(rosyjski: ) 

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. 

15.3.2022 



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. 

6

0. 

JSC 

Kurganmashzavod 

(rosyjski: ) 

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 

15.3.2022 



finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

6

1. 

JSC Russian 

Helicopters 

(rosyjski: AO ) 

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 

6

2. 

PJSC United 

Aircraft Corporation 

(rosyjski: ё я ь я я ) 

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 

15.3.2022 



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. 

6

3. 

JSC United 

Shipbuilding 

Corporation 

(rosyjski: ё я ь я я ) 

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 

15.3.2022 



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. 

 

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. 

6

4. 

JSC Research and 

Production 

Corporation 

URALVAGONZA

VOD (rosyjski: "я я 

") 

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 

6

5. 

JSC Zelenodolsk 

Shipyard [A. M. 

Gorky Zelenodolsk 

Plant] (rosyjski: "ь . 

. ь ") 

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 

Zelenodolsk Shipyard 

to jedno z 

największych 

przedsiębiorstw 

stoczniowych w 

Rosji. Zbudowało 

należący do floty 

czarnomorskiej okręt 

15.3.2022 



Poczta elektroniczna: 

nfo@zdship.ru 

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. 

6

6. 

JSC Arzamas 

Machine-Building 

Plant (Arzamaska 

Fabryka Maszyn 

SA) ( " ь ") 

Adres: Ulica 9 Maya, 2, Arzamas, 

Obwód Niżnonowogrodzki, Rosja 

607220 

Tel.: +7 831 4740780 

Strona internetowa: amz.ru 

Adres e-mail: oao_amz@amz.ru 

Arzamaska Fabryka 

Maszyn jest częścią 

Wojskowego 

Przedsiębiorstwa 

Przemysłowego 

Olega Deripaski. 

Produkuje pływające 

transportery 

opancerzone BTR-80, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. 

Arzamaska Fabryka 

Maszyn jest zatem 

odpowiedzialna za 

8.4.2022 



wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

6

7. 

JSC (Spółka 

akcyjna) 

Ruselectronics ( "э 

") 

Adres: Vereiskaya Str., 29, p. 141., 

Moskwa 115184, Federacja 

Rosyjska 

Tel.: +7 495 777 42 82 

Strona internetowa: https://www. 

ruselectronics.ru/ 

Adres e-mail: 

info@ruselectronics.ru 

Ruselectronics jest 

rosyjską spółką 

holdingową 

zajmującą się 

elektroniką, należącą 

do firmy Rostec. 

Wielofunkcyjne 

urządzenia systemu 

uzbrojenia do walki 

elektronicznej 

Borisoglebsk-2, 

opracowane i 

wyprodukowane 

przez koncern 

Sozwezdije SA, który 

jest częścią holdingu 

Ruselectronics, 

zostały użyte przez 

rosyjskie siły zbrojne 

podczas niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. Wcześniej 

system Borisoglebsk-

2 został użyty na 

terytorium 

separatystycznej tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej" 

we wschodniej 

Ukrainie. 

Spółka 

Ruselectronics jest 

8.4.2022 



zatem 

odpowiedzialna za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

6

8. 

JSC Tactical 

Missiles 

Corporation 

(Korporacja 

Pocisków 

Taktycznych SA) 

(KTRV) 

Adres: 141080, obwód moskiewski, 

Korolew, Ilyicha str., 7, Federacja 

Rosyjska 

Korporacja Pocisków 

Taktycznych zajmuje 

się opracowywaniem, 

produkcją, 

modernizacją, 

naprawą i 

konserwacją 

strategicznych i 

taktycznych wysoce 

precyzyjnych 

lotniczych systemów 

uzbrojenia powietrze-

ziemia i powietrze- 

powietrze oraz 

ujednoliconych 

morskich systemów 

uzbrojenia rosyjskich 

sił zbrojnych. Broń 

wyprodukowana 

przez Korporację 

Pocisków 

Taktycznych została 

wykorzystana przez 

Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. 

8.4.2022 

 ( "я ", ) 
Tel.: +7 (495) 542-57-09; Faks: + 7 

(495) 511-94-39 

Korporacja ta jest 

zatem 

odpowiedzialna za 

 



Strona internetowa: 

http://www.ktrv.ru 

Adres e-mail: kmo@ktrv.ru 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

6

9. 

JSC Kalashnikov 

Concern (Koncern 

"Kałasznikow" SA) 

( "") 

Adres: Deryabina avenue, 3B, 

Iżewsk 394018, Federacja Rosyjska 

Tel.: +7 341 250 47 47 

Strona internetowa: https:// 

kalashnikovgroup.ru/ 

Poczta elektroniczna: 

personal@kalashnikovconcern.ru 

Koncern 

"Kałasznikow" to 

rosyjski podmiot 

zajmujący się 

opracowywaniem i 

produkcją sprzętu 

wojskowego, w tym 

karabinów 

osobistych, pocisków 

i pojazdów. Jest on 

bezpośrednio 

kontrolowany przez 

Rostec. 

Przeznaczone do 

śmigłowców 

kierowane pociski 

Wichr-1 i karabiny 

automatyczne AK-12 

wyprodukowane 

przez Koncern 

"Kałasznikow" 

zostały użyte przez 

Rosję podczas 

rosyjskiej niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. 

Koncern 

"Kałasznikow" SA 

jest zatem 

odpowiedzialny za 

wspieranie, 

materialnie lub 

8.4.2022 



finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

0. 

JSC UEC Klimov 

(ZKS-Klimow SA) 

( "-") 

Adres: 11, Kantemirovskaya st., 

Sankt Petersburg 194100, Federacja 

Rosyjska 

Tel.: +7 (812) 454 71 00 

Nr faksu: +7 (812) 647 00 29 

Strona internetowa: https://www. 

klimov.ru/en 

Adres e-mail: klimov@klimov.ru 

Spółka akcyjna ZKS-

KLIMOW to 

wiodący rosyjski 

podmiot zajmujący 

się projektowaniem i 

produkcją turbin 

gazowych dla 

samolotów 

wojskowych i 

cywilnych. Jest 

częścią Zjednoczonej 

Korporacji 

Silnikowej. 

Produkuje silniki 

montowane w 

śmigłowcach Ka-52, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r., w tym 

podczas bitwy o 

Hostomel. 

Spółka akcyjna ZKS-

KLIMOW jest zatem 

odpowiedzialna za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

8.4.2022 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

1. 

LLC Military 

Industrial Company 

(Wojskowe 

Przedsiębiorstwo 

Przemysłowe Sp. z 

o.o.) 

( -я я  

Adres: Rochdelskaya st., 15/8, 3 

floor, r. 10-14, Moskwa, 123376, 

Federacja Rosyjska 

Tel.: + 7 (495) 662-10-57 

Wojskowe 

Przedsiębiorstwo 

Przemysłowe jest 

głównym dostawcą 

broni i sprzętu 

wojskowego dla 

rosyjskich sił 

zbrojnych. Jest 

częścią 

przedsiębiorstwa 

Rosyjskie Maszyny i 

należy do Olega 

Deripaski. 

Arzamaska Fabryka 

Maszyn, będąca 

częścią Wojskowego 

Przedsiębiorstwa 

Przemysłowego, 

produkuje pływające 

transportery 

opancerzone BTR-80, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. 

8.4.2022 

  

Strona internetowa: 

https://milindcom. ru 

Adres e-mail: 

secrvpk@milindcom.ru 

Wojskowe 

Przedsiębiorstwo 

Przemysłowe jest 

zatem 

odpowiedzialne za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

2. 

PO More Shipyard 

(Stocznia "Morze" 

SA) 

(  

ь "") 

Adres: Desantnikov 1, Kraj 

Nadmorski, Fedozja, Krym, 298176 

Tel.: + 7 (36562) 29-3-22 

Strona internetowa: 

https://moreship.ru/ main/ 

Adres e-mail: office@moreship.ru 

Stocznia "Morze" jest 

dostawcą okrętów 

wojennych dla 

rosyjskiej marynarki 

wojennej. Po 

nielegalnym 

zaanektowaniu 

Półwyspu 

Krymskiego przez 

Federację Rosyjską 

została ona 

znacjonalizowana 

przez Federację 

Rosyjską i otrzymała 

rosyjską licencję 

państwową na 

opracowywanie, 

produkcję, 

testowanie, instalację, 

montaż, konserwację 

techniczną, naprawę, 

usuwanie i sprzedaż 

broni i sprzętu 

wojskowego. 

W stocznie tej 

skonstruowano 

korwety projektu 

22800 dla rosyjskiej 

marynarki wojennej, 

co przyczyniło się do 

militaryzacji 

nielegalnie 

zaanektowanego 

Krymu. Ponadto logo 

stoczni wykorzystuje 

symbol wojskowy 

"Z", który jest 

wykorzystywany 

przez rosyjską 

propagandę do 

promowania 

8.4.2022 



rosyjskiej niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie. 

Stocznia ta jest zatem 

odpowiedzialna za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

Ponadto jego 

własność została 

przeniesiona z 

naruszeniem prawa 

ukraińskiego. 

7

3. 

JSC Omsk 

Transport Machine 

Factory (Fabryka 

Maszyn 

Transportowych 

"Omsk" SA) 

Omsktransmash 

(AO я  

"") 

Adres: Krasnyy Pereulok 2, 644020 

Omsk, Federacja Rosyjska 

Tel.: +7 (3812) 44 61 03 

Strona internetowa: 

http://transmashomsk.ru 

Adres e-mail: info@transmash-

omsk.ru 

Omsktransmash jest 

państwowym 

przedsiębiorstwem 

inżynieryjnym z 

siedzibą w Omsku 

(Rosja). Produkuje 

ono 

wieloprowadnicowe 

wyrzutnie rakietowe 

TOS-1A, które 

wystrzeliwują rakiety 

termobaryczne. 

Omsktransmash 

dostarczył TOS-1A 

rosyjskim siłom 

zbrojnym. W 2022 r. 

Rosja użyła TOS-1A 

podczas niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwkoUkrainie. 

Przedsiębiorstwo to 

jest zatem 

8.4.2022 



odpowiedzialne za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

4. 

JSC Russian 

Machines 

(Rosyjskie Maszyny 

SA) 

( " ") 

Adres: Rochdelskaya 15, budynek 8 

Moskwa, Federacja Rosyjska, 

123022 

Tel.: +7 (495) 653 82 07 

Strona internetowa: rm.ru 

Rosyjskie Maszyny 

SA jest 

konglomeratem 

przemysłowym 

należącym do Olega 

Deripaski. Obejmuje 

ono Wojskowe 

Przedsiębiorstwo 

Przemysłowe i 

Arzamaską Fabrykę 

Maszyn produkującą 

pływające 

transportery 

opancerzone BTR-80, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. 

8.4.2022 

  Adres e-mail: info@rm.ru 

Przedsiębiorstwo 

Rosyjskie Maszyny 

SA jest zatem 

odpowiedzialne za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

5. 

JSC Sozvezdie 

Concern (Koncern 

Sozwezdije SA) 

( "") 

Adres: Plekhanovskaya Str., 14, 

Woroneż 394018, Federacja 

Rosyjska 

Tel.: +7 473 252 52 52 

Strona internetowa: https://www. 

sozvezdie.su 

Adres e-mail: office@sozvezdie.su 

Koncern Sozwezdije 

SA to podmiot 

zajmujący się 

opracowywaniem i 

produkcją systemów i 

sprzętu walki 

elektronicznej, 

komunikacji radiowej 

i elektronicznych 

środków zaradczych. 

Wielofunkcyjne 

urządzenia systemu 

uzbrojenia do walki 

elektronicznej 

Borisoglebsk-2, 

opracowane i 

wyprodukowane 

przez Koncern 

Sozwezdije SA, 

zostały użyte przez 

rosyjskie siły zbrojne 

podczas niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainiew 

2022 r. Wcześniej 

system Borisoglebsk-

2 został użyty na 

terytorium 

separatystycznej tzw. 

"Ługańskiej 

Republiki Ludowej" 

we wschodniej 

Ukrainie. 

Koncern Sozwezdije 

SA jest zatem 

odpowiedzialny za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

8.4.2022 



integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

6. 

JSC Research and 

Industrial Concern 

"Machine 

Engineering 

Technologies" 

(Koncern 

Badawczo-

Przemysłowy 

"Technologie 

Inżynierii Maszyn") 

- JSC RIC 

TECMASH (я я "- ' 

я '") 

Adres: Bolshaya Tatarskaya Str. 

35/5, Moskwa 115184, Federacja 

Rosyjska 

Tel.: +7 495 459 98 81 

Strona internetowa: 

http://tecmash.ru 

Adres e-mail: info@tecmash.ru 

Koncern Tecmash to 

kluczowy podmiot 

zajmujący się 

projektowaniem i 

produkcją pocisków i 

amunicji używanych 

przez rosyjskie siły 

zbrojne. Jest spółką 

zależną firmy Rostec. 

Jego spółka zależna, 

NPO Splav, 

produkuje BM-

27Uragan oraz BM-

30 Smerch 

wieloprowadnicowe 

wyrzutnie rakietowe, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r. Rosyjskie 

siły zbrojne używały 

wieloprowadnicowe 

wyrzutnie rakietowe 

BM-27 Uragan i BM-

30 Smiercz w atakach 

wykorzystujących 

amunicję kasetową 

przeciw celom 

cywilnym w 

Ukrainie, co 

spowodało wiele 

ofiar. 

Koncern Tecmash 

jest zatem 

odpowiedzialny za 

8.4.2022 



wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

7. 

PJSC United Engine 

Corporation 

(Zjednoczona 

Korporacja 

Silnikowa 

Państwowa SA) 

( "я ь я я ") 

Adres: 16, Budyonny Avenue, 

Moskwa, Federacja Rosyjska, 

105118 

Tel.: +7(495) 232-55-02, +7(499) 

558-18-94 

Zjednoczona 

Korporacja Silnikowa 

jest spółką zależną 

firmy Rostec i 

zajmuje się 

projektowaniem, 

produkcją i obsługą 

silników rakietowych 

dla lotnictwa 

wojskowego i 

morskich turbin 

gazowych. 

8.4.2022 

  
Strona internetowa: 

https://www.uecrus.com 

Adres e-mail: info@uecrus.com 

Spółka akcyjna ZKS-

KLIMOW, jedna ze 

spółek będących 

częścią oficjalnej 

Zjednoczonej 

Korporacji 

Silnikowej, 

produkuje silniki 

montowane w 

śmigłowcach Ka-52, 

które zostały użyte 

przez Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r., w tym 

podczas bitwy o 

Hostomel. 

Zjednoczona 

Korporacja Silnikowa 

jest zatem 

 



odpowiedzialna za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

8. 

Yantar Shipyard 

(Stocznia Jantar) 

( ь  

"ь ") 

Adres: 1 Guskova square, 236005, 

Kaliningrad, Federacja Rosyjska 

Tel.: +7 (4012) 61 30 83 

Strona internetowa: 

https://shipyardyantar.ru/en 

Adres e-mail: office@shipyard-

yantar.ru 

Stocznia "Jantar" jest 

częścią Zjednoczonej 

Korporacji 

Stoczniowej, 

rosyjskiego 

państwowego 

konglomeratu 

stoczniowego 

będącego głównym 

dostawcą okrętów 

wojskowych dla 

rosyjskiej marynarki 

wojennej. 

Zbudowała duży 

okręt desantowy 

projektu 11711 "Piotr 

Morgunow", który 

został użyty przez 

Rosję podczas 

niczym 

niesprowokowanej 

agresji wojskowej 

przeciwko Ukrainie 

w 2022 r' 

Stocznia ta jest zatem 

odpowiedzialna za 

wspieranie, 

materialnie lub 

finansowo, działań 

podważających 

integralność 

terytorialną, 

suwerenność i 

8.4.2022 



niezależność Ukrainy 

lub im zagrażających. 

7

9. 

Otkritie FC Bank 

(znany dawniej jako 

NOMOS Bank) 

Rodzaj przedsiębiorstwa: 

państwowa spółka akcyjna 

Adres: D. 2, str. 4, ul. 

Letnikovskaya, 115114, Moskwa, 

Federacja Rosyjska 

Data rejestracji: 

15.12.1999 

Nr rejestracji: 1027739019208 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7706092528 

Kod SWIFT/BIC: JSNMRUMM 

Powiązana osoba: Igor Finogenov, 

współzałożyciel (obecnie dyrektor 

generalny Euroazjatyckiego Banku 

Rozwoju) 

Powiązane: Centralny Bank 

Federacji Rosyjskiej; rząd Rosji 

Otkritie FC Bank, 

znany wcześniej jako 

NOMOS Bank, jest 

jednym z 10 

największych banków 

Rosji i instytucją 

finansową o 

znaczeniu 

systemowym dla 

rządu Federacji 

Rosyjskiej. Bank 

Centralny Rosji jest 

głównym inwestorem 

banku Otkritie, 

posiadającym 99-100 

% udziałów. Jako 

jedna z wiodących 

rosyjskich 

państwowych 

instytucji 

finansowych bank 

Otkritie generuje 

wysokie dochody dla 

Banku Centralnego 

Rosji i rządu 

rosyjskiego. Bank 

Otkritie jest zatem 

podmiotem lub 

organem, który 

wspiera, materialnie i 

finansowo, rząd 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy i uzyskuje od 

tego rządu korzyści, a 

także osobą prawną, 

podmiotem lub 

organem 

zaangażowanym w 

8.4.2022 



sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

8

0. 

Novikombank 

HoBUKOMÓaHK 

Rodzaj przedsiębiorstwa: akcyjny 

bank komercyjny 

Adres: Bld.1, Polyanka Bolshaya 

str. 50/1, Moskwa, 119180, 

Federacja Rosyjska 

Miejsce rejestracji: Moskwa, 

Federacja Rosyjska 

Nr rejestracji: 1027739075891 

Powiązane osoby: Georgieva Elena 

ALEKSANDROVNA (prezes 

zarządu) Andrey Valeryevich 

KONDRATYEV (prezes rady 

dyrektorów) 

Powiązany podmiot: Rostec 

(Rosyjska Technologiczna 

Korporacja Państwowa) 

Novikombank jest 

spółką zależną firmy 

Rostec (Rosyjska 

Technologiczna 

Korporacja 

Państwowa), dużego 

rosyjskiego 

państwowego 

konglomeratu 

obronnego. 

Novikombank 

odgrywa istotną rolę 

we wdrażaniu 

rosyjskich 

programów 

rządowych mających 

na celu rozwój 

przemysłu 

wykorzystującego 

zaawansowane 

technologie w Rosji, 

zapewniając 

finansowanie 

kluczowych 

projektów 

wojskowych i 

cywilnych. 

Novikombank 

prowadzi działalność 

w sektorach o 

strategicznym 

znaczeniu dla rządu 

Federacji Rosyjskiej, 

8.4.2022 



w szczególności w 

sektorze obrony. 

Novikombank jest 

zatem podmiotem lub 

organem, który 

wspiera, materialnie i 

finansowo, rząd 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy i uzyskuje od 

tego rządu korzyści, a 

także osobą prawną, 

podmiotem lub 

organem 

zaangażowanym w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

8

1. 

Sovcombank 

(znany dawniej jako 

Buycombank) 

Rodzaj podmiotu: państwowa 

spółka akcyjna 

Adres: Ul. Butyrskaya, D. 76, P. 1, 

127015, Moskwa, Federacja 

Rosyjska 

Data rejestracji: 

1.11.1990 

Nr rejestracji: 1027739059754 

Numer identyfikacji podatkowej: 

7730058711 

Powiązany podmiot: rząd Federacji 

Rosyjskiej 

Sovcombank, znany 

wcześniej jako 

Buycombank, jest 

jednym z 

największych banków 

Rosji i jest przez rząd 

rosyjski i Bank 

Centralny Rosji 

uznawany za rosyjską 

instytucję finansowo-

kredytową o 

znaczeniu 

systemowym. 

Sovcombank jest 

zatem osobą prawną, 

podmiotem lub 

8.4.2022 



organem 

zaangażowanym w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

8

2. 

VTB Bank 

BTB/BHemTopr6a

HK 

Rodzaj podmiotu: państwowa 

spółka akcyjna 

Adres: Vorontsovskaya Str., 43, 

Moskwa, 109044, Federacja 

Rosyjska 

Bank VTB jest 

instytucją finansową 

o znaczeniu 

systemowym dla 

rządu rosyjskiego, 

który z kolei jest jego 

głównym 

akcjonariuszem. Sam 

bank ma bliskie 

powiązania z 

rosyjskim wywiadem, 

a jego dyrektor 

generalny został 

mianowany przez 

prezydenta 

Władimira Putina i 

bronił jego działań, w 

tym aneksję 

Półwyspu 

Krymskiego. Jako 

jedna z wiodących 

instytucji 

finansowych Rosji, w 

dużej mierze należąca 

do rządu federacji 

Rosyjskiej, VTB 

generuje ponadto 

wysokie dochody dla 

rządu Federacji 

Rosyjskiej. Bank 

VTB jest zatem 

8.4.2022 



podmiotem lub 

organem, który 

  

Miejsce rejestracji: Degtyarnyy 

Pereulok, 11a, Sankt Petersburg, 

191144, Federacja Rosyjska 

Data rejestracji: 

17.10.1990 

Nr rejestracji: 1027739609391 

Powiązane osoby: Andrei 

Leonidowitsch KOSTIN (prezes i 

przewodniczący zarządu) Anton 

SILUANOV (przewodniczący rady 

nadzorczej) 

Powiązany podmiot: Federalna 

Agencja Zarządzania Mieniem 

Skarbu Państwa (jednostka 

rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju 

Gospodarczego jest jednym z 

głównych udziałowców) 

wspiera, materialnie i 

finansowo, rząd 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy i uzyskuje od 

tego rządu korzyści, a 

także osobą prawną, 

podmiotem lub 

organem 

zaangażowanym w 

sektorach 

gospodarczych 

zapewniających 

istotne źródło 

dochodów rządowi 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialnemu za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy. 

 

8

3. 

JSC GTLK 

State Transport 

Leasing Company 

(Państwowa 

Transportowa 

Spółka Leasingowa) 

Adres: 31a Leningradsky Avenue, 

bldg. #1, Moskwa 125284, 

Federacja Rosyjska 

Adres siedziby prawnej: 73 

Respublika St., Suite 100, 

Salechard, Jamalsko- Nieniecki 

Okręg Autonomiczny, 62900B, 

Federacja Rosyjska 

Rodzaj podmiotu: Przedsiębiorstwo 

transportowe 

Miejsce rejestracji: Moskwa, 

Federacja Rosyjska 

Data rejestracji: 2001 

Główne miejsce działalności: 

Federacja Rosyjska 

Powiązane podmioty: GTLK 

Europe, GTLK Asia, GTLK Middle 

East 

GTLK prowadzi 

działalność w 

zakresie transportu 

lotniczego, 

morskiego i 

kolejowego, 

transportu 

pasażerskiego, 

motoryzacyjnego i 

specjalnego 

wyposażenia dla 

przedsiębiorstw 

krajowych w branży 

transportowej oraz 

prowadzi działalność 

inwestycyjną w celu 

rozwoju rosyjskiej 

infrastruktury 

transportowej. 

8.4.2022 



Tel. (495) 221-00-12 8-800-200-12-

99 

Adres e-mail: gtlk@gtlk.ru 

Jedynym 

udziałowcem spółki 

jest Federacja 

Rosyjska 

reprezentowana przez 

Ministerstwo 

Transportu Federacji 

Rosyjskiej. W 2020 r. 

portfel umów 

leasingowych GTLK 

oszacowano na 1,3 

mld rubli; posiada 

różne spółki zależne 

na Bliskim 

Wschodzie, w Azji, 

ale również w 

Europie. GTLK jest 

podmiotem prawnym, 

który wspiera, 

materialnie i 

finansowo, rząd 

Federacji Rosyjskiej 

odpowiedzialny za 

aneksję Krymu i 

destabilizację 

Ukrainy i uzyskuje od 

tego rządu korzyści. 
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Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który 

wysyłać należy powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej 

BELGIA 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BUŁGARIA 

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions 

CZECHY 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DANIA 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

NIEMCY 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-

aussenwirtschaftsrecht.html 



ESTONIA 

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid 

IRLANDIA 

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/ 

GRECJA 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

HISZPANIA 

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANCJA 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CHORWACJA 

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955 

WŁOCHY 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-

sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/ 

CYPR 

https://mfa.gov.cy/themes/ 

ŁOTWA 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITWA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUKSEMBURG 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-

economiques-int/mesures-res trictives.html 

WĘGRY 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato 

MALTA 

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx 

NIDERLANDY 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

AUSTRIA 

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/ 

POLSKA 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe 

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions 

PORTUGALIA 

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas 

RUMUNIA 

http://www.mae.ro/node/1548 

SŁOWENIA 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 



SŁOWACJA 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLANDIA 

https://um.fi/pakotteet 

SZWECJA 

https://www.regeringen.se/sanktioner 

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej: 

European Commission 

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG 

FISMA) 

Rue de Spa/Spastraat 2 

B-1049 Brussels, Belgia 

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

* Nin. rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy ona 

Arkadego Romanovicha Rotenberga, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 30 listopada 2017 r. w 

sprawie T-720/14 (Dz.U.UE.C.20117.22.23). 
1 Zob. s. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
2 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 

r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 

12.1.2001, s. 1). 
3 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31). 
4 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 476/2014 z dnia 12 maja 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.137.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 2014 r. 
5 Art. 2a dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/625 z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.116.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2022 r. 
6 Art. 3 ust. 1:- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 476/2014 z dnia 12 maja 2014 

r. (Dz.U.UE.L.2014.137.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 783/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.214.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 811/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.221.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/330 z dnia 25 lutego 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.51.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2022 r. 
7 Art. 4 ust. 1 lit. e) dodana przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2022/580 z dnia 8 kwietnia 

2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.110.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 2022 

r. 
8 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1547 z dnia 14 września 

2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.237.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 

2017 r. 



9 Art. 6b:- dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/259 z dnia 23 lutego 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.42I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2022/580 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.110.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 2022 r. 
10 Art. 12 ust. 1 lit. a) zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1547 z dnia 

14 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.237.37) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 

września 2017 r. 
11 Załącznik I:- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 284/2014 z dnia 21 marca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.86.27) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 marca 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 433/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.126.48) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 477/2014 z dnia 12 maja 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.137.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 577/2014 z dnia 28 maja 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.160.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 753/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.205.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 810/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.221.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lipca 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 826/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.226.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 961/2014 z dnia 8 września 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.271.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1225/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.331.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 listopada 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1270/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. 

(Dz.U.UE.L.2014.344.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 listopada 2014 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/240 z dnia 9 lutego 2015 r. 

(Dz.U.UE.L.2015.40.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 lutego 2015 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/427 z dnia 13 marca 2015 r. 

(Dz.U.UE.L.2015.70.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2015 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2015/1514 z dnia 14 września 2015 r. 

(Dz.U.UE.L.2015.239.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2015 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2016/353 z dnia 10 marca 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.67.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2016 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2016/1661 z dnia 15 września 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.249.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2016 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2016/1955 z dnia 8 listopada 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.301.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 2016 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/437 z dnia 13 marca 2017 r. 

(Dz.U.UE.L.2017.67.34) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2017 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1374 z dnia 25 lipca 2017 r. 

(Dz.U.UE.L.2017.194.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lipca 2017 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1417 z dnia 4 sierpnia 2017 r. 



(Dz.U.UE.L.2017.203I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2017 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1549 z dnia 14 września 2017 r. 

(Dz.U.UE.L.2017.237.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 września 2017 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/2153 z dnia 20 listopada 2017 r. 

(Dz.U.UE.L.2017.304.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 2017 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/388 z dnia 12 marca 2018 r. 

(Dz.U.UE.L.2018.69.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2018 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/705 z dnia 14 maja 2018 r. 

(Dz.U.UE.L.2018.118I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2018 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/1072 z dnia 30 lipca 2018 r. 

(Dz.U.UE.L.2018.194.27) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2018 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/1230 z dnia 12 września 2018 r. 

(Dz.U.UE.L.2018.231.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2018 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2018/1929 z dnia 10 grudnia 2018 r. 

(Dz.U.UE.L.2018.313I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 2018 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2019/92 z dnia 21 stycznia 2019 r. 

(Dz.U.UE.L.2019.19.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2019 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2019/408 z dnia 14 marca 2019 r. 

(Dz.U.UE.L.2019.73.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2019 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2019/409 z dnia 14 marca 2019 r. 

(Dz.U.UE.L.2019.73.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2019/1403 z dnia 12 września 2019 r. 

(Dz.U.UE.L.2019.236.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2019 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 119/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

(Dz.U.UE.L.2020.22I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 stycznia 2020 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 398/2020 z dnia 13 marca 2020 r. 

(Dz.U.UE.L.2020.78.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 2020 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1267/2020 z dnia 10 września 2020 r. 

(Dz.U.UE.L.2020.298.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 2020 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1367/2020 z dnia 1 października 2020 r. 

(Dz.U.UE.L.2020.318.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2020 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 446/2021 z dnia 12 marca 2021 r. 

(Dz.U.UE.L.2021.87.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2021 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1464/2021 z dnia 10 września 2021 r. 

(Dz.U.UE.L.2021.321.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2021 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr (UE) 2021/1791 z dnia 11 października 2021 r. 

(Dz.U.UE.L.2021.359I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 października 2021 

r.- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2021/2193 z dnia 13 grudnia 2021 r. 

(Dz.U.UE.L.2021.445I.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 grudnia 2021 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/236 z dnia 21 lutego 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.40.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/260 z dnia 23 lutego 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.42I.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/261 z dnia 23 lutego 2022 r. 



(Dz.U.UE.L.2022.42I.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/332 z dnia 25 lutego 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.53.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/336 z dnia 28 lutego 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.58.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/353 z dnia 2 marca 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.66.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/396 z dnia 9 marca 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.80.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 marca 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/408 z dnia 10 marca 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.84.2) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 marca 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/427 z dnia 15 marca 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.87I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/581 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.110.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 kwietnia 2022 r.- 

zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/658 z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.120.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2022 r. 
12 Załącznik II:- zmieniony przez art. 21 rozporządzenia nr (UE) 2019/1163 z dnia 5 lipca 

2019 r. (Dz.U.UE.L.2019.182.33) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 2019 r.- 

zmieniony przez art. 21 rozporządzenia nr 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r. 

(Dz.U.UE.L.2022.114.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2022 r. 


