
DECIZIA (PESC) 2017/1561 A CONSILIULUI 

din 14 septembrie 2017 

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care 
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu 
acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special 
articolul 3 alineatele (1) și (3), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC. 

(2)  La 13 martie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/445 (2) prin care a reînnoit măsurile prevăzute în 
Decizia 2014/145/PESC pentru o perioadă suplimentară de șase luni. 

(3)  Având în vedere continuarea subminării sau a amenințării integrității teritoriale, a suveranității și a independenței 
Ucrainei, aplicarea Deciziei 2014/145/PESC ar trebui să fie prelungită pentru o perioadă suplimentară de șase 
luni. 

(4)  Consiliul a reexaminat desemnările individuale prevăzute în anexa la Decizia 2014/145/PESC și a decis să 
modifice informațiile referitoare la anumite persoane și entități. 

(5)  Rubricile referitoare la patru persoane decedate ar trebui să fie eliminate de pe lista persoanelor și entităților 
desemnate. 

(6)  În urma modificărilor în structura de proprietate a trei entități, anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie 
modificată pentru a menține măsurile împotriva acestora. 

(7)  Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 2 se adaugă următorul alineat: 

„(7) Prin derogare de la alineatul (2), un stat membru poate autoriza plăți către Porturile maritime ale Crimeei 
pentru serviciile furnizate în Portul pescăresc Kerch, Portul comercial Yalta și Portul comercial Evpatoria și pentru 
serviciile furnizate de Gosgidrografiya și de sucursalele Port-Terminal ale Porturilor maritime ale Crimeei.”  

2. La articolul 6, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Prezenta decizie se aplică până la 15 martie 2018.” 
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(1) JO L 78, 17.3.2014, p. 16. 
(2) Decizia (PESC) 2017/445 a Consiliului din 13 martie 2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport 

cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 67, 14.3.2017, p. 88). 



Articolul 2 

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 14 septembrie 2017. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
A. ANVELT  
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ANEXĂ 

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică după cum urmează:  

1. Se elimină rubricile referitoare la următoarele persoane: 

Persoane 

15. Oleg Evgenevich PANTELEEV 

44. Valeriy Dmitrievich BOLOTOV 

136. Mikhail Sergeevich TOLSTYKH 

139. Sergey Anatolievich LITVIN   

2. Se elimină rubricile referitoare la următoarele entități: 

Entități 

2. Societatea cu răspundere limitată „Port Feodosia” 

12. Întreprinderea de stat de feriboturi „Kerch Ferry” 

14. Societatea „Portul maritim Kerch”/„Kamysh-Burun”   

3. Se adaugă următoarea entitate: 

Entități  

Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

38. „Întreprinderea unitară de stat 
a Republicii Crimeea «Porturile 
maritime ale Crimeei»” 

(„Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
«Крымские морские порты»”), 
inclusiv sucursalele: 

— Portul comercial Feodosia, 

— Kerch Ferry, 

— Portul comercial Kerch. 

Str. Kirov 28 

Kerch 298312 

Crimeea 

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

„Parlamentul Crimeei” a adoptat rezoluția 
nr. 1757-6/14 din 17 martie 2014 „privind na
ționalizarea unor societăți aparținând 
ministerelor ucrainene al infrastructurii sau al 
agriculturii” și rezoluția nr. 1865-6/14 din 
26 martie 2014 „privind întreprinderea de stat 
«Porturile maritime ale Crimeei»” („О Государст
венном предприятии «Крымские морские 
порты»”), declarând preluarea activelor aparți
nând mai multor întreprinderi de stat care au 
fuzionat în „Întreprinderea unitară de stat a 
Republicii Crimeea «Porturile maritime ale 
Crimeei»”, în numele „Republicii Crimeea”. 
Aceste întreprinderi au fost efectiv confiscate de 
„autoritățile” din Crimeea, iar „Porturile mari
time ale Crimeei” au beneficiat de pe urma 
transferului ilegal de proprietate. 

16.9.2017  
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4. Rubricile referitoare la persoanele și entitățile enumerate mai jos se înlocuiesc cu următoarele rubrici: 

Persoane  

Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

1. Sergey Valeryevich AKSYONOV, 

Sergei Valerievich AKSENOV  
(Сергей Валерьевич AKCЁHOB), 

Serhiy Valeriyovych 
AKSYONOV (Сергiй 
Валерiйович АКСЬОНОВ) 

Data nașterii: 
26.11.1972. 

Locul nașterii: Beltsy  
(Bălți), acum Republica 
Moldova 

Aksyonov a fost ales „prim-ministru al Crimeei” 
în cadrul Verhovna Rada a Crimeei la 
27 februarie 2014 în prezența unor persoane 
înarmate proruse. „Alegerea” sa a fost decretată 
neconstituțională de către președintele interimar 
ucrainean Oleksandr Turcinov la 1 martie 2014. 
A promovat activ „referendumul” din 
16 martie 2014 și a fost unul dintre cosemna
tarii „tratatului privind aderarea Crimeei la 
Federația Rusă” din 18 martie 2014. La 
9 aprilie 2014, acesta a fost numit „șef” interi
mar al așa-numitei „Republici Crimeea” de către 
președintele Putin. La 9 octombrie 2014, acesta 
a fost „ales” în mod oficial „șef” al așa-numitei 
„Republici  
Crimeea”. Aksyonov a decretat ulterior combi
narea funcțiilor de „șef” și „prim-ministru”. 

Membru al Consiliului de Stat al Rusiei. Din 
ianuarie 2017, membru al Înaltului Consiliu 
pentru partidul Rusia Unită. 

Pentru implicarea sa în procesul de anexare, i-a 
fost decernat ordinul de stat al Rusiei „Merit 
pentru patrie” – clasa I. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
TEMIRGALIEV (Рустам 
Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych 
TEMIRHALIIEV (Рустам 
Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ) 

Data nașterii: 15.8.1976 

Locul nașterii:  
Ulan-Ude, RASS Buriată  
(RSFS Rusă) 

În calitate de fost viceprim-ministru al Crimeei, 
Temirgaliev a jucat un rol important în deciziile 
luate de „Consiliul Suprem” privind „referendu
mul” din 16 martie 2014 împotriva integrității 
teritoriale a Ucrainei. A promovat activ integra
rea Crimeei în cadrul Federației Ruse. 

La 11 iunie 2014, a demisionat din funcția sa 
de „prim-viceprim-ministru” al așa-numitei 
„Republici Crimeea”. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau 
politicilor separatiste. 

17.3.2014 

5. Aleksei Mikhailovich CHALIY  
(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) 

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY  
(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ) 

Data nașterii: 13.6.1961 

Locul nașterii: Moscova 
sau Sevastopol 

Chaliy a devenit „primar al poporului al 
Sevastopolului” prin aclamație populară la 
23 februarie 2014 și a acceptat acest „vot”. 
A desfășurat o campanie activă pentru ca 
Sevastopol să devină o entitate separată a 
Federației Ruse în urma unui referendum din 
16 martie 2014. A fost unul dintre cosemnata
rii „tratatului privind aderarea Crimeei la Fede
rația Rusă” din 18 martie 2014. A fost „guver
nator” interimar al Sevastopolului în perioada 
1-14 aprilie 2014 și este un fost președinte 
„ales” al „Adunării Legislative” a orașului 
Sevastopol. Membru al adunării legislative a ora
șului Sevastopol. 

Pentru implicarea sa în procesul de anexare, i-a 
fost decernat ordinul de stat al Rusiei „Merit 
pentru patrie” – clasa I. 

17.3.2014 
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Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

21. Aleksandr Viktorovich GALKIN  
(Александр Викторович 
ГАЛКИН) 

Data nașterii: 22.3.1958 

Locul nașterii: 
Ordjonikidze, RSSA 
Osetia de Nord 

Fost comandant al districtului militar de sud  
(DMS) al Rusiei, ale cărui forțe sunt desfășurate 
în Crimeea; Flota Mării Negre intră sub co
manda lui Galkin; o mare parte a mișcărilor de 
forțe în Crimeea s-a desfășurat prin intermediul 
DMS. 

Forțele DMS sunt desfășurate în Crimeea. Este 
responsabil pentru o parte a prezenței militare 
ruse în Crimeea care subminează suveranitatea 
Ucrainei și a sprijinit autoritățile din Crimeea în 
împiedicarea demonstrațiilor publice împotriva 
măsurilor în direcția unui referendum și a încor
porării în Rusia. În plus, Flota Mării Negre se 
află sub controlul districtului. 

În prezent este angajat în cadrul aparatului cen
tral al Ministerului Apărării din Rusia. Asistent 
al ministrului apărării din 19 ianuarie 2017. 

17.3.2014 

45. Andrei Evgenevich PURGIN  
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) 

Andriy Yevhenovych PURHIN  
(Андрiй Євгенович ПУРГIН) 

Data nașterii: 26.1.1972 

Locul nașterii: Donețk 

Participant activ și organizator al acțiunilor se
paratiste, coordonator al acțiunilor „turiștilor 
ruși” în Donețk. Cofondator al unei „inițiative 
civice a Donbasului pentru Uniunea 
Eurasiatică”. Fost „prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri”. Până la 
4 septembrie 2015, „președinte” al „Consiliului 
Popular al Republicii Populare Donețk”. 

Începând din februarie 2017, privat de manda
tul său de membru al „Consiliului Popular al 
Republicii Populare Donețk”, în urma unei deci
zii a așa-numitului „Consiliu Popular”. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau 
politicilor separatiste. 

29.4.2014 

47. Sergey Gennadevich 
TSYPLAKOV (Сергей 
Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych 
TSYPLAKOV (Сергій 
Геннадійович ЦИПЛАКОВ) 

Data nașterii: 1.5.1983 

Locul nașterii: 
Khartsyzsk (Harțîzk), 
regiunea Donețk 

Unul dintre liderii miliției populare din Donbas, 
organizație radicală din punct de vedere ideolo
gic. A luat parte în mod activ la ocuparea unui 
număr de clădiri publice în regiunea Donețk. 

Membru al „Consiliului Popular al Republicii 
Populare Donețk”, președinte al „Comitetului 
Consiliului popular pentru politica în domeniul 
informației și tehnologiei informației”. 

29.4.2014 

53. Oleg Grigorievich KOZYURA  
(Олег Григорьевич КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych KOZYURA  
(Олег Григорович КОЗЮРА) 

Data nașterii: 
30.12.1965 sau 
19.12.1962 

Locul nașterii: 
Simferopol, Crimeea sau 
Zaporijjea 

Fost șef al biroului Serviciului Federal al 
Migrației pentru Sevastopol. Responsabil cu eli
berarea sistematică și în regim de urgență de 
pașapoarte rusești pentru persoanele cu reșe
dința în Sevastopol. 

În prezent, asistent al deputatului în Consiliul 
municipal al Sevastopolului Mikhail Chaly. 

12.5.2014 
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Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

58. Roman Viktorovich LYAGIN  
(Роман Викторович ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych LIAHIN  
(Роман Вікторович ЛЯГІН) 

Data nașterii: 30.5.1980 

Locul nașterii: Donețk, 
Ucraina 

Fost șef al Comisiei electorale centrale a 
„Republicii Populare Donețk”. A organizat în 
mod activ referendumul din 11 mai 2014 pri
vind autodeterminarea „Republicii Populare 
Donețk”. Fost „ministru al muncii și afacerilor 
sociale”. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și 
politicilor separatiste. 

12.5.2014 

61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO  
(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО) 

Data nașterii: 9.2. 

Locul nașterii: 
Sevastopol, Crimeea 

Procuror al Sevastopolului. Pune în aplicare în 
mod activ anexarea Sevastopolului de către 
Rusia. 

12.5.2014 

68. Aleksey Vyacheslavovich 
KARYAKIN (Алексей 
Вячеславович КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій 
В'ячеславович КАРЯКІН) 

Data nașterii: 7.4.1980 
sau 7.4.1979 

Locul nașterii: Stahanov, 
regiunea Lugansk 

Până la 25 martie 2016, așa-numit „președinte 
al Consiliului Suprem al Republicii Populare 
Lugansk”. Fost membru al așa-numitului 
„Consiliu Popular” al „Republicii Populare Lu
gansk”. 

Răspunzător de activitățile „guvernamentale” se
paratiste ale „Consiliului Suprem”, responsabil 
pentru solicitarea adresată Federației Ruse de 
a recunoaște independența „Republicii Populare 
Lugansk”. 

Semnatar al Memorandumului de înțelegere pri
vind „Uniunea Novorossia”. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor sau 
politicilor separatiste. 

12.7.2014 

73. Mikhail Efimovich FRADKOV  
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ) 

Data nașterii: 1.9.1950 

Locul nașterii: 
Kurumoch, regiunea 
Kuibîșev 

Fost membru permanent al Consiliului de 
Securitate al Federației Ruse; Fost director al 
Serviciului de Informații Externe al Federației 
Ruse. În calitatea sa de membru al Consiliului 
de Securitate, care oferă consiliere și coordo
nează aspectele privind securitatea națională, 
a fost implicat în modelarea politicii guvernului 
Rusiei amenințând integritatea teritorială, suve
ranitatea și independența Ucrainei. 

Începând cu 4 ianuarie 2017, director al 
Institutului de Studii Strategice din Rusia. 
Acesta este și președintele Consiliului de admi
nistrație al „Almaz-Antey”. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și 
politicilor separatiste. 

25.7.2014 

86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK 
alias Abwehr 

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 

(Сергій Анатолійович 
ЗДРИЛЮК) 

Data nașterii: 23.6.1972  
(sau 23.7.1972) 

Locul nașterii: regiunea 
Viniția 

Colaborator de rang înalt al lui Igor 
Strelkov/Girkin, care se face răspunzător de ac
țiuni care subminează sau amenință integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. Asumând acest rol și acționând în 
această calitate, Zdriliuk a sprijinit, prin urmare, 
acțiuni și politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența Ucrai
nei. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și 
politicilor separatiste. 

25.7.2014 
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Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

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

(Владимир АНТЮФЕЕВ) 

Data nașterii: 19.2.1951 

Locul nașterii: 
Novosibirsk 

Fost „ministru al securității statului” în regiunea 
separatistă Transnistria. Fost viceprim-ministru 
al „Republicii Populare Donețk”, responsabil de 
securitate și aplicarea legii. În această calitate, 
a fost responsabil de activitățile „guvernamen
tale” separatiste ale așa-numitului „guvern al 
Republicii Populare Donețk”. 

Rămâne activ în sprijinirea acțiunilor și 
politicilor separatiste. 

25.7.2014 

93. Konstantin Valerevich 
MALOFEEV 

(Константин Валерьевич 
МАЛОФЕЕВ) 

Data nașterii: 3.7.1974 

Locul nașterii: Puschino, 
regiunea Moscova 

Dl Malofeev are legături strânse cu separatiștii 
ucraineni din estul Ucrainei și Crimeea. Este un 
fost angajator al dlui Borodai, fost așa-numit 
„prim-ministru” al „Republicii Populare Donețk” 
și s-a întâlnit cu dl Axionov, așa-numitul 
„prim-ministru” al așa-numitei „Republici 
Crimeea” în timpul perioadei procesului de ane
xare a Crimeei. Guvernul ucrainean a deschis 
o anchetă penală privind presupusul sprijin ma
terial și financiar acordat separatiștilor. În plus, 
a făcut o serie de declarații publice de sprijinire 
a anexării Crimeei și a încorporării Ucrainei în 
Rusia și, în special, a declarat în iunie 2014 că: 
„Nu se poate încorpora întreaga Ucraină în 
Rusia. Estul (Ucrainei) se poate”. 

Prin urmare, dl Malofeev acționează în sprijinul 
destabilizării estului Ucrainei. 

30.7.2014 

127. Oleg Evgenevich BUGROV  
(Олег Евгеньевич БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych BUHROV  
(Олег Євгенович БУГРОВ) 

Data nașterii: 29.8.1969 
sau 1973 

Locul nașterii: 
Sverdlovsk, Lugansk 

Fost „ministru al apărării” al așa-numitei 
„Republici Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și 
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, 
a sprijinit activ acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei și care au continuat să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich 
ORLOV (alias Yevhen 
Vyacheslavovych ORLOV) 

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Data nașterii: 10.5.1980 
sau 21.10.1983 

Locul nașterii: 
Snezhnoye, regiunea 
Donețk 

г. Снежное, Донецкой 
области 

Membru al „Consiliului Național” al așa-numitei 
„Republici Populare Donețk”. Președinte al miș
cării publice „Free Donbas”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și 
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, 
a sprijinit activ acțiuni și politici care 
subminează integritatea teritorială, suveranitatea 
și independența Ucrainei și care au continuat să 
destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 
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Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

137. Eduard Aleksandrovich 
BASURIN (Эдуард 
Александрович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych 
BASURIN (Едуард 
Олександрович БАСУРІН 

Data nașterii: 27.6.1966 

Locul nașterii: Donețk 

Purtător de cuvânt al „ministerului apărării” al 
așa-numitei „Republici Populare Donețk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și 
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, 
a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și in
dependența Ucrainei și care au continuat să de
stabilizeze Ucraina. 

Este în continuare un comandant militar activ 
al așa-numitei „RPD”. 

16.2.2015 

143. Evgeny Vladimirovich 
MANUYLOV (Евгений 
Владимирович МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyrovych 
MANUYLOV (Євген 
Володимирович МАНУЙЛОВ) 

Data nașterii: 5.1.1967 

Locul nașterii: 
Baranykivka, raionul 
Bilovodsk, regiunea 
Lugansk 

с. Бараниковка 
Беловодского района 
Луганской области 

Așa-numit „ministru al bugetului” al 
așa-numitei „Republici Populare Lugansk”. 

Prin urmare, prin asumarea acestei calități și 
prin acțiunile întreprinse în temeiul acesteia, 
a sprijinit activ acțiuni și politici care submi
nează integritatea teritorială, suveranitatea și in
dependența Ucrainei și care au continuat să de
stabilizeze Ucraina. 

16.2.2015 

147. Anatoly Ivanovich ANTONOV  
(Анатолий Иванович АНТОНОВ) 

Data nașterii: 15.5.1955 

Locul nașterii: Omsk 

Fost ministru adjunct al Apărării și, în această 
calitate, implicat în sprijinirea desfășurării de 
trupe rusești în Ucraina. 

Potrivit actualei structuri a Ministerului Apărării 
din Rusia, în această calitate, a participat la 
elaborarea și punerea în aplicare a politicii 
Guvernului Rusiei. Aceste politici amenință in
tegritatea teritorială, suveranitatea și indepen
dența Ucrainei. 

Începând cu 28 decembrie 2016, ministru 
adjunct al afacerilor externe. 

16.2.2015  

Entități  

Nume Informații de identificare Expunere de motive Data inclu
derii pe listă 

1. Întreprinderea unitară de stat 
a „Republicii Crimeea” 
„Chernomorneftegaz” 

(cunoscută anterior drept PJSC 
„Chernomorneftegaz”) 

Prospekt Kirov 52, 
Simferopol, Crimeea, 
295000 

пр.Кирова52, г. 
Симферополь, Крым, 
295000 

Număr de telefon: 

+7 (3652) 66-70-00 

+7 (3652) 66-78-00 

La 17.3.2014, „Parlamentul Crimeei” a adoptat 
o rezoluție prin care declară confiscarea, în nu
mele „Republicii Crimeea”, a activelor deținute 
de întreprinderea Chernomorneftegaz. Astfel, 
întreprinderea este confiscată efectiv de către 
„autoritățile” din Crimeea. Reînregistrată la 
29.11.2014 ca întreprindere unitară de stat 
a „Republicii Crimeea” cu numele 
„Chernomorneftegaz” (Государственное унитар
ное предприятие Республики Крым 
„Черноморнефтегаз”). Fondator: Ministerul com
bustibililor și energiei din Republica Crimeea  
(Министерство топлива и энергетики Респу
блики Крым). 

12.5.2014 
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3. Așa-numita „Republică 
Populară Lugansk” 

„Луганская народная 
республика” 

„Luganskaya narodnaya 
respublika” 

Site oficial: 

http://lugansk-online. 
info 

Număr de telefon: 

+38-099-160-74-14 

Așa-numita „Republică Populară Lugansk” a fost 
instituită la 27 aprilie 2014. 

Răspunzătoare pentru organizarea referendu
mului ilegal din 11 mai 2014. Declarație de in
dependență la 12 mai 2014. 

La 22 mai 2014, așa-numitele „Republici 
Populare” Donețk și Lugansk au instituit 
așa-numitul „Stat Federal al Novorossia”. 

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrai
nean și, prin urmare, dreptul internațional, sub
minând astfel integritatea teritorială, suveranita
tea și independența Ucrainei. 

Este, de asemenea, implicată în recrutarea pen
tru „Armata de sud-est”, separatistă, și pentru 
alte grupări armate separatiste ilegale, submi
nând astfel stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 

25.7.2014 

5. Așa-numitul „Stat Federal al 
Novorossia” 

„Федеративное государство 
Новороссия” 

„Federativnoye Gosudarstvo 
Novorossiya” 

Comunicate de presă 
oficiale: 

https://novorossia. 
su/official 

http://frn2016.netdo.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

La 24 mai 2014, așa-numitele „Republici 
Populare” Donețk și Lugansk au semnat un 
acord privind crearea așa-numitului „Stat 
Federal al Novorossia”. 

Acest fapt încalcă dreptul constituțional ucrai
nean și, prin urmare, dreptul internațional, 
amenințând astfel integritatea teritorială, suvera
nitatea și independența Ucrainei. 

25.7.2014 

6. Uniunea Internațională 
a Asociațiilor Publice „Marea 
Armată a Donului” 

Международный Союз 
Общественных Объединений 
„Всевеликое Войско Донское” 

Site oficial: 

http://xn- 
80aaaajfjszd7a3b0e.xn- 
plai/ 

Număr de telefon: 

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

Mijloace de comunicare 
sociale: Garda Națională 
Cazacă http://vk. 
com/kazak_nac_guard 

Adresă: 346465 Rusia, 
Regiunea Rostov, 
October District, 
St Zaplavskaya, Str 
Shosseynaya 1 

A doua adresă: 
Voroshilovskiy Prospekt 
12/85-87/13, Rostov- 
pe-Don 

„Marea Armată a Donului” a înființat „Garda 
Națională Cazacă”, răspunzătoare pentru lupta 
împotriva forțelor guvernamentale ucrainene 
din estul Ucrainei, subminând astfel integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei și amenințând stabilitatea sau securita
tea Ucrainei. 

Asociat cu dl Nikolai Kozițîn, care este coman
dantul forțelor cazace și se face răspunzător 
pentru ordinele date separatiștilor din estul 
Ucrainei în lupta împotriva forțelor guverna
mentale ucrainene. 

25.7.2014 
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7. „Sobol” 

„Соболь” 

Site oficial: 

http://soboli.net 

Mijloace de comunicare 
sociale: 

http://vk. 
com/sobolipress 

Număr de telefon: 

(0652) 60-23-93. 

E-mail: SoboliPress@ 
gmail.com 

Adresă: Crimeea, 
Simferopol, str. Kiev, 4  
(zona stației de autobuz 
„Central”). 

Organizație paramilitară radicală, răspunzătoare 
pentru sprijinirea în mod deschis a recurgerii la 
forță pentru a pune capăt controlului ucrainean 
asupra Crimeei, subminând astfel integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei 

Răspunzătoare de instruirea separatiștilor pen
tru a lupta împotriva forțelor guvernamentale 
ucrainene în estul Ucrainei, amenințând astfel 
stabilitatea sau securitatea Ucrainei. 

25.7.2014 

13. Întreprinderea unitară de stat 
a orașului Sevastopol, „Portul 
maritim Sevastopol” 

ГУП ГС „Севастопольский 
морской порт” 

(cunoscută anterior drept 
întreprinderea de stat „Portul 
maritim comercial Sevastopol” 

Государственное предприятие 
„Севастопольский морской 
торговьй порт” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Sevastopolski morskoy 
torgovy port”) 

Piața Nahimov 5, 
Sevastopol 299011 

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

Cod: 1149204004707 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost 
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 
17 martie 2014, „Parlamentul Crimeei” a adop
tat rezoluția nr. 1757-6/14 „privind naționaliza
rea unor societăți aparținând ministerelor ucrai
nene al infrastructurii sau al agriculturii”, 
declarând preluarea activelor aparținând între
prinderii de stat „Portul maritim comercial 
Sevastopol”, în numele „Republicii Crimeea”. 
Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de 
către „autoritățile” din Crimeea. În termeni de 
volum al schimburilor comerciale, este cel mai 
mare port maritim comercial din Crimeea. Re
înregistrată la 6.6.2014 ca întreprindere unitară 
de stat a orașului Sevastopol cu numele „Portul 
maritim Sevastopol” (Государственное унитар
ное предприятие города Севастополя „Севасто
польский морской порт”). Fondator: Guvernul 
Sevastopolului (Правительство Севастополя). 

25.7.2014 

15. Întreprinderea unitară de stat 
a „Republicii Crimeea” 
„Universal-Avia” 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
„Универсал-Авиа” 

(cunoscută anterior drept 
întreprinderea de stat 
„Universal-Avia” 

Государственное предприятие 
„Универсал-Авиа” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Universal-Avia”) 

Str. Aeroflotskaya 5, 
Simferopol, 295024 

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

Dreptul de proprietate asupra entității a fost 
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 
24.3.2014, „Prezidiul Parlamentului Crimeei” 
a adoptat decizia „privind întreprinderea de stat 
«Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal- 
Avia»” („О Государственном предприятии «Уни
версал-Авиа»”) nr. 1794-6/14, declarând prelua
rea activelor aparținând întreprinderii de stat 
„Universal-Avia”, în numele „Republicii 
Crimeea”. Astfel, întreprinderea este confiscată 
efectiv de către „autoritățile” din Crimeea. Reîn
registrată la 15.1.2015 ca întreprindere unitară 
de stat a „Republicii Crimeea” cu numele 
„Universal-Avia” (Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым „Универсал- 
Авиа”). Fondator: Ministerul Transporturilor din 
„Republica Crimeea” (Министерство транспорта 
Республики Крым). 

25.7.2014 
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17. Întreprinderea Republicii 
Crimeea „Distileria Azov” 

Крымское республиканское 
предприятие „Азовский 
ликёро-водочннй завод” 

Azovsky likerovodochny zavod 

Str. Zeleznodorozhnaya 
40, 

296178 Azovskoye, 
districtul Jankoysky 

(Джанкойский район, 
296178 

пгт Азовское, ул. 
Железнодорожная, 40) 

cod: 01271681 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost 
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 
9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului 
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „pri
vind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 
a Consiliului de Stat al «Republicii Crimeea»” 
din 26 martie 2014 „privind naționalizarea în
treprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor 
de tip complex agro-industrial, situate pe terito
riul «Republicii Crimeea»”, declarând preluarea 
activelor aparținând „Azovsky likerovodochny 
zavod”, în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, 
întreprinderea este confiscată efectiv de către 
„autoritățile” din Crimeea. 

Presupusă a fi declarată în faliment. Gestionată 
de Sinergiya. 

25.7.2014 

18. Întreprinderea bugetară 
a statului federal „Uniunea de 
producție-agrară «Massandra»” 
a administrației președintelui 
Federației Ruse 

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

(cunoscută anterior drept 
concernul de stat „Asociația 
națională de producători 
«Massandra»” 

Национальное 
производственно-аграрное 
объединение „Массандра” 

Nacionalnoye proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye 
Massandra) 

298650, Crimeea, Yalta, 
Massandra, str. Vinodel 
Egorov 9. 

298650, Крым, г. Ялта, 

пгт. Массандра, 

ул. Винодела Егорова, 
д.9 

Site: http://massandra.su 

Dreptul de proprietate asupra entității a fost 
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 
9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului 
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „pri
vind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 
a Consiliului de Stat al «Republicii Crimeea»” 
din 26 martie 2014 „privind naționalizarea în
treprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor 
de tip complex agro-industrial, situate pe terito
riul «Republicii Crimeea»”, declarând preluarea 
activelor aparținând concernului de stat „Aso
ciația Națională a Producătorilor «Massandra»” 
în numele „Republicii Crimeea”. Astfel, între
prinderea este confiscată efectiv de către „auto
ritățile” din Crimeea. Reînregistrată la 1.8.2014 
ca întreprindere bugetară a statului federal, cu 
numele „Proizvodstvenno agrarnoye obyedine
nye «Massandra»” a administrației președintelui 
Federației Ruse (Федеральное государственное 
унитарное предприятие „Производственно-аграр
ное объединение «Массандра» Управления де
лами Президента Российской Федерации”). Fon
dator: Administrația președintelui Federației 
Ruse (Управлениe делами Президента Российс
кой Федерации). 

25.7.2014 
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19. Instituție bugetară a statului 
federal pentru știință și 
cercetare „Institutul național 
panrus de cercetări științifice 
pentru viticultură și vinificație 
«Magarach», Academia rusă de 
științe” 

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

(Cunoscută anterior drept 
întreprinderea unitară de stat 
a „Republicii Crimeea” 
„Institutul național de 
vinificație «Magarach»” 

Cunoscută anterior drept: 
„Întreprinderea de stat 
Magarach a institutului 
național de vinificație” 

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

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Agrofirma Magarach” 
nacionalnogo instituta 
vinograda i vina „Magarach”) 

298600, Str. Kirov 31 
Yalta, Crimeea 

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

Dreptul de proprietate asupra entității a fost 
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 
9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului 
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „pri
vind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 
a Consiliului de Stat al «Republicii Crimeea» din 
26 martie 2014”„privind naționalizarea între
prinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor de 
tip complex agroindustrial, situate pe teritoriul 
«Republicii Crimeea»”, declarând preluarea acti
velor aparținând întreprinderii de stat 
„Gosudarstvenoye predpriyatiye”„Agrofirma Ma
garach” nacionalnogo instituta vinograda i vina 
„Magarach” în numele „Republicii Crimeea”. 
Astfel, întreprinderea este confiscată efectiv de 
către „autoritățile” din Crimeea. Reînregistrată la 
15 ianuarie 2015 ca instituție unitară de stat 
a „Republicii Crimeea” cu numele „Institutul na
țional de vinificație «Magarach»” (Государствен
ное бюджетное учреждение Республики Крым 
„Национальный научно-исследовательский ин
ститут винограда и вина «Магарач»”). Fondator: 
Ministerul Agriculturii din „Republica Crimeea”  
(Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым). 

La 7 februarie 2017, întreprinderea unitară de 
stat a „Republicii Crimeea” „Institutul național 
de vinificație «Magarach»” a fost transformată în 
unitatea științifică bugetară federală „Institutul 
de cercetare științifică panrus pentru viticultură 
și vinificație «Magarach»”, Academia de Științe 
din Rusia. 

25.7.2014 

20. Întreprinderea de stat 
a „Republicii Crimeea” Fabrica 
de vin spumos „Novy Svet” 

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

Cunoscută anterior drept: 
Întreprinderea unitară de stat 
a „Republicii Crimeea” „Fabrica 
de vin spumos «Novy Svet»” 

(cunoscută anterior drept 
întreprinderea de stat „Fabrica 
de vin spumos «Novy Svet»” 

Государственное предприятие 
Завод шампанских вин „Новый 
свет” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
Zavod shampanskykh vin 
„Novy Svet”) 

298032, Crimeea, 
Sudak, satul urban Novy 
Svet, str. Shalapin 1). 

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

Dreptul de proprietate asupra entității a fost 
transferat cu încălcarea dreptului ucrainean. La 
9 aprilie 2014, „Prezidiul Parlamentului 
Crimeei” a adoptat decizia nr. 1991-6/14 „pri
vind modificările la Rezoluția nr. 1836-6/14 
a Consiliului de Stat al «Republicii Crimeea»” 
din 26 martie 2014 „privind naționalizarea în
treprinderilor, a instituțiilor și a organizațiilor 
de tip complex agro-industrial, situate pe terito
riul «Republicii Crimeea», declarând preluarea 
activelor aparținând întreprinderii de stat 
«Zavod shampanskykh vin Novy Svet»” în nu
mele „Republicii Crimeea”. Astfel, întreprinderea 
este confiscată efectiv de către „autoritățile” din 
Crimeea. Reînregistrată la 4.1.2015 ca între
prindere unitară de stat a „Republicii Crimeea”, 
cu numele „Fabrica de vin spumos «Novy 
Svet»”(Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым „Завод шампанских вин «Но
вый Свет»”). Fondator: Ministerul Agriculturii 
din „Republica Crimeea” (Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым). 

25.7.2014 
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23. Banca Națională Comercială 
a Rusiei 

(Российский национальный 
коммерческий банк) 

295000, Simferopol, 
str. Naberejnaia numită 
după cea de a 60-a 
aniversare a URSS, 34 

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

Site: http://www.rncb.ru 

După anexarea ilegală a Crimeei, Banca 
Națională Comercială a Rusiei (RNCB) a intrat 
în proprietatea exclusivă a așa-numitei 
„Republici Crimeea”. În ianuarie 2016, a devenit 
o proprietate a Agenției Federale pentru Admi
nistrarea Proprietăților Statului, cunoscută, de 
asemenea, sub denumirea Rosimushchestvo 
[Федеральное агентство по управлению госу
дарственным имуществом (Росимущество)] 

A devenit actorul principal pe piață, înaintea 
anexării nefiind prezentă în Crimeea. Prin cum
părarea sau preluarea unor filiale ale unor bănci 
care se retrăgeau din Crimeea, RNCB a sprijinit 
material și financiar acțiunile guvernului rus de 
integrare a Crimeei în Federația Rusă, submi
nând astfel integritatea teritorială a Ucrainei. 

30.7.2014 

25. Pace pentru Regiunea Lugansk  
(Mir Luganschine) Мир 
Луганщине 

https://mir-lug.info/ „Organizație” cu caracter public care a prezentat 
candidați în așa-numitele „alegeri” din 
așa-numita „Republică Populară Lugansk”, la 
2 noiembrie 2014. Respectivele „alegeri” încalcă 
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. 

Prin urmare, prin participarea formală la „alege
rile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și 
politici care subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrainei și conti
nuă să destabilizeze Ucraina. Condusă de 
Igor PLOTNITSKY. 

29.11.2014 

26. Libertate pentru Donbass (alias 
„Free Donbas”, „Svobodny 
Donbass”) Свободньιй Донбасс 

http://www.odsd.ru/ „Organizație” cu caracter public care a prezentat 
candidați în așa-numitele „alegeri” din 
așa-numita „Republică Populară Donețk”, la 
2 noiembrie 2014. Respectivele „alegeri” încalcă 
legislația Ucrainei și sunt, prin urmare, ilegale. 

Prin urmare, prin participarea formală la „alege
rile” ilegale, a sprijinit în mod activ acțiuni și 
politici care subminează integritatea teritorială, 
suveranitatea și independența Ucrainei și conti
nuă să destabilizeze Ucraina. 

29.11.2014 

30. Batalionul Sparta 

Батальон „Спарта”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 
mod activ acțiuni care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de ar
mată” al „Republicii Populare Donețk”. 

16.2.2015 
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31. Batalionul Somali 

Батальон „Сомали”  

Grupare armată separatistă care a sprijinit în 
mod activ acțiuni care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei și care continuă să destabilizeze 
Ucraina. 

Face parte din așa-numitul „Întâiul corp de ar
mată” al „Republicii Populare Donețk”. 

16.2.2015 

37. Mișcarea „Novorossia” a lui 
Igor STRELKOV 

Движение „Новороссия” Игоря 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ Mișcarea „Novorossia” („Noua Rusie”) a fost în
ființată în noiembrie 2014 în Rusia și este con
dusă de ofițerul rus Igor Strelkov/Girkin [identi
ficat drept membru al personalului Direcției 
principale de informații a Statului-Major al for
țelor armate ale Federației Ruse (GRU)]. 

Potrivit obiectivelor declarate ale mișcării, 
aceasta urmărește să ofere „Novorossia” o asis
tență completă și eficace, inclusiv prin sprijini
rea milițiilor care luptă în estul Ucrainei, spriji
nind astfel politici care subminează integritatea 
teritorială, suveranitatea și independența 
Ucrainei. 

Este asociată cu o persoană înscrisă pe listă 
pentru subminarea integrității teritoriale a 
Ucrainei. 

16.2.2015   
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