
A TANÁCS (KKBP) 2017/1561 HATÁROZATA 

(2017. szeptember 14.) 

az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések 
miatti korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 

tekintettel az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti 
korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. március 17-i 2014/145/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen 
annak 3. cikke (1) és (3) bekezdésére, 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1)  A Tanács 2014. március 17-én elfogadta a 2014/145/KKBP határozatot. 

(2)  A Tanács 2017. március 13-án elfogadta a (KKBP) 2017/445 határozatot (2), amellyel a 2014/145/KKBP 
határozatban foglalt korlátozó intézkedéseket további hat hónapra megújította. 

(3)  Tekintettel arra, hogy folytatódnak az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy 
fenyegető intézkedések, a 2014/145/KKBP határozatot további hat hónapra meg kell újítani. 

(4)  A Tanács áttekintette a 2014/145/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékben szereplő minden egyes 
bejegyzést és úgy határozott, hogy egyes személyek és szervezetek esetében módosítja a rájuk vonatkozó informá
ciókat. 

(5)  Négy elhunyt személy esetében a rájuk vonatkozó bejegyzéseket törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá 
tartozó személyek és szervezetek jegyzékéből. 

(6)  Három szervezet esetében pedig a tulajdonosi szerkezet megváltozását követően módosítani kell 
a 2014/145/KKBP határozat mellékletét annak érdekében, hogy hatályosak maradjanak a velük szemben fogana
tosított korlátozó intézkedések. 

(7)  A 2014/145/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A 2014/145/KKBP határozat a következőképpen módosul:  

1. A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki: 

„(7) A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok engedélyezhetnek kifizetéseket a Krími Tengeri Kikötők vállalat számára 
a kercsi halászati kikötőben, valamint a jaltai és a jevpatóriai kereskedelmi kikötőben nyújtott szolgáltatásokért, 
továbbá a Gosgidrografiya és a Krími Tengeri Kikötők vállalat Port-Terminal fiókvállalatai által nyújtott szolgáltatá
sokért.”  

2. A 6. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„Ezt a határozatot 2018. március 15-ig kell alkalmazni.” 
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(1) HL L 78., 2014.3.17., 16. o. 
(2) A Tanács (KKBP) 2017/445 határozata (2017. március 13.) az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy 

fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról (HL L 67., 2017.3.14., 88. o.). 



2. cikk 

A 2014/145/KKBP határozat melléklete az e határozat mellékletének megfelelően módosul. 

3. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2017. szeptember 14-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
A. ANVELT  
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MELLÉKLET 

A 2014/145/KKBP határozat melléklete a következőképpen módosul:  

1. A következő személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell: 

Személyek 

15. Oleg Evgenevich PANTELEEV 

44. Valeriy Dmitrievich BOLOTOV 

136. Mikhail Sergeevich TOLSTYKH 

139. Sergey Anatolievich LITVIN   

2. A következő szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell: 

Szervezetek 

2. Limited Liability Company „Port Feodosia” („Port Feodosia” korlátolt felelősségű társaság) 

12. State ferry enterprise „Kerch ferry” 

14. Limited Liability Company „Kerch seaport”/ „Kamysh-Burun” („Kercsi Tengeri Kikötő” korlátolt felelős
ségű társaság)   

3. A jegyzék a következő szervezettel egészül ki: 

Szervezetek  

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

38. „State Unitary Enterprise of the 
Crimean Republic »Crimean Sea 
Ports«” 

(„Государственное yнитарное 
предприятие Республики Крым 
»Крымские орские порты«”), 
beleértve az alábbi szervezeteket is: 

— Feodosia Commercial Port  
(Fedósziai Kereskedelmi 
Kikötő), 

— Kerch Ferry (Kercsi 
Kompvállalat), 

— Kerch Commercial Port (Kercsi 
Kereskedelmi Kikötő). 

28 Kirova Street 

Kerch 298312 

Crimea 

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

A „Krími Parlament” 2014. március 17-én elfogadta 
az 1757-6/14. sz. határozatot az ukrán Infrastruktu
rális, illetve a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tar
tozó egyes vállalatok államosításáról, 2014. március 
26-án pedig az 1865-6/14. sz. határozatot az állami 
tulajdonban lévő „Crimean Sea Ports” („О Государст
венном предприятии Крымские морские порты”)  
(Krími Tengeri Kikötők) vállalatról, amely kimondja 
a „State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 
»Crimean Sea Ports«” vállalatba beolvadt számos ál
lami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími 
Köztársaság” nevében történő kisajátítását. A krími 
„hatóságok” így tulajdonképpen elkobozták ezeket 
a vállalatokat, a „Crimean Sea Ports” pedig a tulajdon
jog jogellenes átadásának haszonélvezőjévé vált. 

2017.9.16.  
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4. Az alábbi személyekre és szervezetekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek: 

Személyek  

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

1. Sergey Valeryevich AKSYONOV, 

Sergei Valerievich AKSENOV  
(Сергей Валерьевич AKCЁHOB), 

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV  
(Сергiй Валерiйович Аксьонов) 

Születési idő: 1972.11.26. 

Születési hely: Belci (Bălți), 
jelenleg Moldovai 
Köztársaság 

A krími Verhovna Rada 2014. február 27-én oroszba
rát fegyveresek jelenlétében a „Krím miniszterelnöké
nek” választotta Aksyonovot. „Megválasztását” Olek
sandr Turchynov megbízott ukrán elnök 2014. 
március 1-jén alkotmányellenesnek mondta ki. Aks
yonov a 2014. március 16-ra kitűzött „népszavazást” 
aktív lobbitevékenységgel támogatta, és „A Krímnek 
az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozásáról 
szóló 2014. március 18-i szerződés” egyik társaláírója 
volt. Putyin elnök 2014. április 9-én az úgynevezett 
„Krími Köztársaság” megbízott „vezetőjévé” nevezte 
ki. 2014. október 9-én hivatalosan az úgynevezett 
„Krími Köztársaság”„vezetőjévé”„választották”. Aksyo
nov ezt követően elrendelte a „vezetői” és a „miniszter
elnöki” hivatal összevonását. 

Az Orosz Államtanács tagja. 2017 óta az Egységes 
Oroszország párt Legfelsőbb Tanácsának tagja. 

Az annektálási folyamatban játszott szerepéért 
„A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első 
fokozatát adományozták neki. 

2014.3.17. 

3. Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV  
(Рустам Ильмирович 
ТЕМИРГАЛИЕВ) 

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV  
(Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ) 

Születési idő: 1976.8.15. 

Születési hely: Ulan-Ude, 
Burját ASZSZK  
(Oroszországi Szovjet 
Szövetségi Szocialista 
Köztársaság) 

Korábbi krími miniszterelnök-helyettesként Temirga
liev aktívan hozzájárult a „Legfelsőbb Tanács” által az 
Ukrajna területi integritását sértő 2014. március 16-i 
„népszavazásról” hozott döntéshez. Aktívan lobbizott 
azért, hogy a Krím az Oroszországi Föderáció részévé 
váljon. 

2014. június 11-én lemondott az úgynevezett „Krími 
Köztársaság”„első miniszterelnök-helyettesi” tisztségé
ről. 

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékeny
ségeket és politikákat. 

2014.3.17. 

5. Aleksei Mikhailovich CHALIY  
(Алексей Михайлович Чалый) 

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY  
(Олексій Михайлович ЧАЛИЙ) 

Születési idő: 1961.6.13. 

Születési hely: Moszkva 
vagy Szevasztopol 

Chaliyt 2014. február 23-án közfelkiáltással „Szevasz
topol népi polgármesterévé” választották, ő pedig el
fogadta a „szavazás” eredményét. Aktív kampányt 
folytatott annak érdekében, hogy Szevasztopol egy 
2014. március 16-ra tervezett népszavazással az Oro
szországi Föderáció különálló entitásává váljon. 
„A Krímnek az Oroszországi Föderációhoz való csat
lakozásáról szóló 2014. március 18-i szerződés” 
egyik társaláírója volt. 2014. április 1-jétől 14-ig Sze
vasztopol megbízott kormányzója volt, és korábban 
Szevasztopol város „jogalkotó gyűlésének” elnökévé 
„választották”. Szevasztopol város jogalkotó gyűlésé
nek tagja. 

Az annektálási folyamatban játszott szerepéért 
„A Haza Szolgálatáért” orosz állami érdemrend első 
fokozatát adományozták neki. 

2014.3.17. 
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Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

21. Aleksandr Viktorovich GALKIN  
(Александр Викторович ГАЛКИН) 

Születési idő: 1958.3.22. 

Születési hely: 
Ordzhonikidze, Észak- 
Oszétiai ASZSZK 

Oroszország Déli Katonai Körzetének korábbi pa
rancsnoka; e körzet egyes egységeit is a Krímbe telepí
tették; a Fekete-tengeri flotta Galkin parancsnoksága 
alá tartozik; a Krímbe benyomuló katonai erők jelen
tős része a Déli Katonai Körzeten keresztül érkezett. 

A Déli Katonai Körzet egyes egységeit is a Krímbe te
lepítették. Az Ukrajna szuverenitását aláásó krími 
orosz katonai jelenlétet biztosító egységek egy részé
nek irányításáért felelt, valamint segítséget nyújtott 
a krími hatóságoknak ahhoz, hogy megakadályozzák 
a népszavazás és az Oroszországhoz való csatlakozás 
elleni demonstrációkat. Emellett a Fekete-tengeri 
Flotta a Déli Körzet ellenőrzése alatt áll. 

Jelenleg az orosz Védelmi Minisztérium központi ap
parátusának alkalmazásában áll. 2017. január 19-e 
óta a védelmi miniszter tanácsadója. 

2014.3.17. 

45. Andrei Evgenevich PURGIN  
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН), 

Andrei Evgenevich PURGIN  
(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) 

Születési idő: 1972.1.26. 

Születési hely: Doneck 

Szeparatista tevékenységek aktív résztvevője és szer
vezője, a donecki „orosz turisták” akcióinak koordiná
tora. A „Donyec-medencei polgári kezdeményezés az 
Eurázsiai Unióért” társalapítója. A „Minisztertanács” 
korábbi „első elnökhelyettese”. 2015. szeptember 4-ig 
a „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának”„el
nöke”. 

2017 februárjában az úgynevezett „Népi Tanács” ha
tározatával megfosztották a „Donyecki Népköztársa
ság Népi Tanácsának” tagságától. 

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékeny
ségeket és politikákat. 

2014.4.29. 

47. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV  
(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ) 

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV  
(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ) 

Születési idő: 1983.5.1. 

Születési hely: Harciszk  
(Donecki terület) 

A radikális ideológiát valló „Donyec-medencei Népi 
Milícia” egyik vezetője. Több állami épület elfoglalásá
ban is tevékenyen részt vett a donecki régióban. 

A „Donyecki Népköztársaság Népi Tanácsának” tagja, 
a „Népi Tanács Tájékoztatási Politikai és Információ
technológiai Bizottságának” elnöke. 

2014.4.29. 

53. Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег 
Григорьевич КОЗЮРА) 

Oleh Hryhorovych KOZYURA  
(Олег Григорович КОЗЮРА) 

Születési idő: 1965.12.30. 
vagy 1962.12.19. 

Születési hely: 
Szimferopol, Krím vagy 
Zaporizzsja 

A Szövetségi Migrációs Hivatal szevasztopoli irodájá
nak korábbi vezetője. Felelős azért, hogy a szevaszto
poli lakosok számára rendszeresen és gyorsított eljá
rásban orosz útlevelet állítottak ki. 

Jelenleg Mikhail Chaly szevasztopoli önkormányzati 
képviselő asszisztense. 

2014.5.12. 
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Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

58. Roman Viktorovich LYAGIN (Роман 
Викторович ЛЯГИН) 

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман 
Вікторович ЛЯГІН) 

Születési idő: 1980.5.30. 

Születési hely: Doneck, 
Ukrajna 

A „Donyecki Népköztársaság” központi választási bi
zottságának korábbi vezetője. Aktívan közreműködött 
a „Donyecki Népköztársaság” önrendelkezéséről 
szóló, 2014. május 11-i népszavazás megszervezésé
ben. Korábbi „szociális és munkaügyi miniszter”. 

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenysé
geket és politikákat. 

2014.5.12. 

61. Igor Sergeievich SHEVCHENKO  
(Игорь Сергеевич Шевченко) 

Születési idő: 9.2. 

Születési hely: 
Szevasztopol, Krím 

Szevasztopol ügyésze. Tevékenyen részt vesz Szevasz
topol Oroszország általi annektálásában. 

2014.5.12. 

68. Aleksey Vyacheslavovich 
KARYAKIN (Алексей Вячеславович 
КАРЯКИН) 

Oleksiy Vyacheslavovych 
KARYAKIN (Олексій В'ячеславович 
КАРЯКІН) 

Születési idő: 1980.4.7. 
vagy 1979.4.7. 

Születési hely: Sztahanov, 
Luhanszki terület 

2016. március 25-ig a „Luganszki Népköztársaság” 
úgynevezett „Legfelsőbb Tanácsának elnöke”. A „Lu
ganszki Népköztársaság” úgynevezett „Nemzeti Taná
csának” korábbi tagja. 

Felelős a „Legfelsőbb Tanács” szeparatista „kormány
zati” tevékenységeiért; felelős azért, mert felkérte az 
Oroszországi Föderációt a „Luganszki Népköztársa
ság” függetlenségének elismerésére. 

A „Novorosszijai Unióról” szóló egyetértési megálla
podás aláírója. 

Továbbra is aktívan támogatja a szeparatista tevékeny
ségeket és politikákat. 

2014.7.12. 

73. Mikhail Efimovich FRADKOV  
(Михаил Ефимович ФРАДКОВ) 

Születési idő: 1950.9.1. 

Születési hely: Kurumocs, 
Kujbisevi terület 

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának ko
rábbi állandó tagja; az Oroszországi Föderáció Kül
ügyi Hírszerző Szolgálatának korábbi igazgatója. 
A biztonsági kérdésekben tanácsadással szolgáló és 
koordinációt folytató Biztonsági Tanács tagjaként 
részt vett az orosz kormány azon politikai döntései
nek kialakításában, amelyek veszélyeztetik Ukrajna te
rületi integritását, szuverenitását és függetlenségét. 

2017. január 4-től az orosz Stratégiai Tanulmányok 
Intézetének igazgatója. Emellett az Almaz-Antey vál
lalat igazgatótanácsának elnöke. 

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenysé
geket és politikákat. 

2014.7.25. 

86. Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK  
(más néven: Abwehr) 

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК) 

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК) 

Születési idő: 1972.6.23.  
(vagy 1972.7.23.) 

Születési hely: Vinnicjai 
terület 

Igor Strelkov/Girkin magas rangú asszisztense; Strel
kov/Girkin az Ukrajna területi integritását, szuvereni
tását és függetlenségét aláásó vagy veszélyeztető intéz
kedésekért felelős. Azzal, hogy elvállalta e tisztséget 
és e minőségben eljár, Zdriliuk támogatja az Ukrajna 
területi integritását, szuverenitását és függetlenségét 
aláásó intézkedéseket és politikákat. 

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenysé
geket és politikákat. 

2014.7.25. 
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Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

87. Vladimir ANTYUFEYEV (más 
néven: Vladimir SHEVTSOV, 
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, 
Vladimir Gheorghievici 
ALEXANDROV, Vadim 
Gheorghievici SHEVTSOV) 

(Владимир Антюфеев) 

Születési idő: 1951.2.19. 

Születési hely: 
Novoszibirszk 

Volt „állambiztonsági miniszter” a Dnyeszter-melléki 
szakadár területen. A „Donyecki Népköztársaság” biz
tonságért és bűnüldözésért felelős korábbi miniszter
elnök-helyettese. E minőségében felelős volt az úgyne
vezett „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett 
„kormányának” szakadár „kormányzati” tevékenysé
geiért. 

Továbbra is aktívan támogat szeparatista tevékenysé
geket és politikákat. 

2014.7.25. 

93. Konstantin Valerevich MALOFEEV 

(Константин Валерьевич Малофеев) 

Születési idő: 1974.7.3. 

Születési hely: Puscsinó, 
Moszkvai terület 

Malofeev szoros kapcsolatban áll kelet-ukrajnai és 
krími szakadárokkal. A „Donyecki Népköztársaság” 
egykori úgynevezett „miniszterelnökének”, Borodai
nak az egykori munkaadója; a Krím annektálásának 
folyamata során találkozott Aksyonovval, az úgyneve
zett „Krími Köztársaság” úgynevezett „miniszterelnö
kével”. Az ukrán kormány nyomozást indított ellene 
a szakadároknak anyagi és pénzügyi eszközökkel 
nyújtott állítólagos támogatása miatt. Ezenfelül szá
mos nyilvános nyilatkozatban támogatta a Krím an
nektálását és Ukrajna Oroszországba való integrálását. 
2014 júniusában kijelentette: „Egész Ukrajnát nem le
het Oroszországba integrálni. De a keleti részét ta
lán.” 

Következésképpen Malofeev támogatja Kelet-Ukrajna 
destabilizálását. 

2014.7.30. 

127. Oleg Evgenevich BUGROV (Олег 
Евгеньевич БУГРОВ) 

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег 
Євгенович БУГРОВ) 

Születési idő: 1969.8.29. 
vagy 1973. 

Születési hely: 
Szverdlovszk, Luhanszk 

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” korábbi 
„védelmi minisztere”. 

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben 
eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és 
politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integri
tását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult 
Ukrajna további destabilizálásához. 

2014.11.2
9. 

131. Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV  
(más néven: Yevhen 
Vyacheslavovych Orlov) 

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ) 

Születési idő: 1980.5.10. 
vagy 1983.10.21. 

Születési hely: Sznyizsne, 
Donecki terület 

г. Снежное, Донецкой 
области 

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság Nemzeti 
Tanácsának” tagja. A „Szabad Donyec-medence” moz
galom elnöke. 

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben 
eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és 
politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integri
tását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult 
Ukrajna további destabilizálásához. 

2014.11.2
9. 
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137. Eduard Aleksandrovich BASURIN  
(Эдуард Александрович БАСУРИН) 

Eduard Oleksandrovych BASURIN  
(Едуард Олександрович БАСУРІН) 

Születési idő: 1966.6.27. 

Születési hely: Doneck 

Az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság”„védelmi 
minisztériumának” szóvivője. 

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben 
eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és 
politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integri
tását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult 
Ukrajna további destabilizálásához. 

Jelenleg is aktív katonai parancsnoki tisztet lát el az 
úgynevezett „Donyecki Népköztársaságban”. 

2015.2.16. 

143. Evgeny Vladimirovich MANUYLOV  
(Евгений Владимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Yevhen Volodymyrovych 
MANUYLOV (Євген Володимирович 
МАНУЙЛОВ) 

Születési idő: 1967.1.5. 

Születési hely: 
Baranikovka, Belovodszk 
körzet, Luhanszki terület 

с. Бараниковка 
Беловодского района 
Луганской области 

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaság” úgyneve
zett „pénzügyminisztere”. 

Azzal, hogy elvállalta e tisztségeket és e minőségben 
eljárt, aktívan támogatta azokat a cselekményeket és 
politikákat, amelyek aláássák Ukrajna területi integri
tását, szuverenitását és függetlenségét, és hozzájárult 
Ukrajna további destabilizálásához. 

2015.2.16. 

147. Anatoly Ivanovich ANTONOV  
(Анатолий Иванович Антонов) 

Születési idő: 1955.5.15. 

Születési hely: Omszk 

A védelmi miniszter korábbi helyettese, és e minősé
gében részt vesz az orosz csapatok Ukrajnába való te
lepítésének támogatásában. 

Az orosz Védelmi Minisztérium jelenlegi struktúrájá
nak megfelelően e minőségében részt vett az orosz 
kormánypolitikák alakításában és végrehajtásában. 
Ezek a politikák fenyegetik Ukrajna területi integritá
sát, szuverenitását és függetlenségét. 

2016. december 28. óta külügyminiszter-helyettes. 

2015.2.16.  

Szervezetek  

Név Azonosító adatok Indokolás A jegyzékbe 
vétel dátuma 

1. State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea 
„Chernomorneftegaz”  
(„Chernomorneftegaz”, a Krími 
Köztársaság szövetségi állami 
vállalata) 

(korábbi elnevezése: „PJSC 
Chernomorneftegaz”) 

Prospekt Kirov 52, 
Simferopol, Crimea, 
295000 

пр. Кирова 52, г. 
Симферополь, Крым, 
295000 

Telefonszám: 

+7 (3652) 66-70-00 

+7 (3652) 66-78-00 

A „krími parlament” 2014. március 17-én határozatot 
fogadott el a Chernomorneftegaz vállalat tulajdoná
ban lévő eszközöknek a „Krími Köztársaság” nevében 
történő kisajátításáról. Ezzel a krími „hatóságok” tulaj
donképpen elkobozták a vállalatot. 2014. november 
29-én State Unitary Enterprise of the Republic of Cri
mea „Chernomorneftegaz” (Государственное унитар
ное предприятие Республики Крым 
„Черноморнефтегаз”) („Chernomorneftegaz”, a Krími 
Köztársaság szövetségi állami vállalata) néven került 
újra bejegyzésre. Alapító: The Ministry of Fuel and 
Energy of the Republic of Crimea (Министерство топ
лива и энергетики Республики Крым) (a Krími Köztár
saság Üzemanyag- és Energiaügyi Minisztériuma). 

2014.5.12. 
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3. Az úgynevezett „Luganszki 
Népköztársaság”, 

„Луганская народная республика”, 

„Luganskaya narodnaya respublika” 

Hivatalos honlap: 

http://lugansk-online.info 

Telefonszám: 

+38-099-160-74-14 

Az úgynevezett „Luganszki Népköztársaságot” 2014. 
április 27-én kiáltották ki. 

2014. május 11-i törvénytelen népszavazást szerve
zett. A függetlenséget 2014. május 12-én kiáltották 
ki. 

Az úgynevezett „Donyecki” és „Luganszki Népköztár
saság” 2014. május 22-én létrehozta az úgynevezett 
„Novorosszija Szövetségi Államot”. 

Ezzel megsértették Ukrajna alkotmányos törvényét és 
következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva Uk
rajna területi integritását, szuverenitását és független
ségét. 

Ezenfelül részt vesz a „Délkelet Hadserege” szakadár 
erőinek és más szakadár csoportoknak a toborzásá
ban, ezzel aláásva Ukrajna stabilitását és biztonságát. 

2014.7.25. 

5. Az úgynevezett „Novorosszija 
Szövetségi Állam”, 

„Федеративное государство 
Новороссия”, 

„Federativnoye Gosudarstvo 
Novorossiya” 

Hivatalos 
sajtóközlemények: 

http://novorossia. 
su/official 

http://frn2016.netdo.ru/ 

https://www. 
novorosinform.org/ 

2014. május 24-én az úgynevezett „Donyecki” és „Lu
ganszki Népköztársaság” megállapodást írt alá az úgy
nevezett „Novorosszija Szövetségi Állam” létrehozásá
ról. 

Ezzel megsértették Ukrajna alkotmányos törvényét, és 
következésképpen a nemzetközi jogot is, aláásva Uk
rajna területi integritását, szuverenitását és független
ségét. 

2014.7.25. 

6. International Union of Public 
Associations „Great Don Army”  
(„Nagy Don Hadsereg” Nemzetközi 
Egyesületi Szövetség) 

Международный Союз 
Общественных Объединений 
„Всевеликое Войско Донское” 

Hivatalos honlap: 

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

Telefonszám: 

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

Közösségi média: Cossack 
National Guard http://vk. 
com/kazak_nac_guard 

Cím: 346465 Russia 
Rostov Region. October  
(C) District. St 
Zaplavskaya. Str 
Shosseynaya 1 

Második cím: 
Voroshilovskiy Prospekt 
12/85-87/13, Rostov-on- 
Don 

A „Nagy Don Hadsereg” („Great Don Army”) létre
hozta a „Kozák Nemzeti Őrséget”, mely Ukrajna keleti 
részében az ukrán kormányerők ellen harcol, ezzel 
aláásva Ukrajna területi integritását, szuverenitását és 
függetlenségét, valamint veszélyeztetve Ukrajna stabi
litását és biztonságát. 

Kapcsolatban áll Nikolay KOZITSYN-nel, a kozák 
erők parancsnokával, aki Ukrajna keleti részében az 
ukrán kormányerők ellen harcoló szakadárokat irány
ítja. 

2014.7.25. 
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7. „Sobol”, 

„Соболь” 

Hivatalos honlap: 

http://soboli.net 

Közösségi média: 

http://vk.com/sobolipress 

Tel.: 

(0652) 60-23-93. 

E-mail: SoboliPress@gmail. 
com 

Cím: Crimea, Simferopol, 
str. Kiev, 4 („Central” 
autóbusz-megálló). 

Radikális félkatonai szervezet, nyíltan kiáll amellett, 
hogy erővel kell véget vetni a Krím ukrán irányításá
nak, ezzel aláásva Ukrajna területi integritását, szuve
renitását és függetlenségét. 

Szakadárokat képzett ki az ukrán kormányerők ellen 
az Ukrajna keleti részében folytatott harcra, ezzel ve
szélyeztetve Ukrajna stabilitását és biztonságát. 

2014.7.25. 

13. State Unitary Enterprise of the City 
of Sevastopol, „Sevastopol seaport”  
(„Szevasztopoli Tengeri Kikötő”, 
Szevasztopol város szövetségi 
állami vállalata) 

ГУП ГС „Севастопольский морской 
порт” 

(korábbi elnevezése: State 
enterprise „Sevastopol commercial 
seaport” 

Государственное предприятие 
„Севастопольский морской торговьй 
порт” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Sevastopolski morskoy torgovy 
port”) 

Nakhimov Square 5, 
299011., Szevasztopol 

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

Kód: 1149204004707 

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények 
szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament” 
2014. március 17-én elfogadta az 1757-6/14. sz. 
határozatot az ukrán Infrastruktúra-, illetve a Mező
gazdasági Minisztériumhoz tartozó egyes vállalatok 
államosításáról, amely kimondja a „Sevastopol com
mercial seaport” (Szevasztopoli Kereskedelmi Tengeri 
Kikötő) állami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek 
a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajátítását. 
Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták 
a vállalatot. A kereskedelmi forgalmat tekintve ez 
a legnagyobb kereskedelmi tengeri kikötő a Krímben. 
2014. június 6-án State Unitary Enterprise of the City 
of Sevastopol „Sevastopol seaport” (Государственное 
унитарное предприятие города Севастополя „Севасто
польский морской порт”) („Szevasztopoli Tengeri Ki
kötő”, Szevasztopol város szövetségi állami vállalata) 
néven került újra bejegyzésre. Alapító: Szevasztopol 
kormánya (Правительство Севастополя). 

2014.7.25. 

15. State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea „Universal- 
Avia” („Universal-Avia”, a Krími 
Köztársaság szövetségi állami 
vállalata), 

„Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым 
'Универсал-Авиа” 

(korábbi elnevezése: State 
enterprise Universal-Avia 

Государственном предприятии 
„Универсал-Авиа”, 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Universal-Avia”) 

Aeroflotskaya Street 5, 
295024 Simferopol 

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

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények 
szerint jogellenesen ruházták át. „A Krím Parlamentjé
nek elnöki testülete” 2014. március 24-én elfogadta 
az 1794-6/14 sz. határozatot az állami tulajdonban 
lévő „Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia”  
(„О Государственном предприятии Универсал-Авиа”) 
vállalatról, amely kimondja a „Universal-Avia” állami 
vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köz
társaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími 
„hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 
2015. január 15-én State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea„Universal-Avia” (Государственное 
унитарное предприятие Республики Крым „Универсал- 
Авиа”) („Universal-Avia”, a Krími Köztársaság szövet
ségi állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. 
Alapító: A Ministry of Transportation of the „Repub
lic of Crimea” (Министерство транспорта Республики 
Крым) (A Krími Köztársaság Közlekedési Minisztéri
uma). 

2014.7.25. 
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17. „Azov distillery plant” A Krími 
Köztársaság vállalata, 

„Крымское республиканское 
предприятие Азовский ликёро- 
водочннй завод”. 

Azovsky likerovodochny zavod 

40 Zeleznodorozhnaya 
str., 

296178 Azovskoye, 
Jankoysky körzet 

(Джанкойский район, 
296178 

(Джанкойский район, пгт 
Азовское, ул. 
Железнодорожная, 40) 

kód: 01271681 

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények 
szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament 
elnöki testülete” 2014. április 9-én elfogadta az 
1991-6/14. sz. határozatot az agroipari komplexum
nak a „Krími Köztársaság” területén működő vállalko
zásai, intézményei és szervezetei tulajdonának államo
sításáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság 
Államtanácsa” által 2014. március 26-án hozott 
1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely ki
mondja az állami tulajdonban lévő „Azovsky likero
vodochny zavod” vállalkozás tulajdonában lévő esz
közök tulajdonjogának a „Krím Köztársaság” nevében 
történő átvételét. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdon
képpen elkobozták a vállalatot. 

Értesülések szerint fizetésképtelennek nyilvánították. 
A „Sinergiya” kezeli. 

2014.7.25. 

18. Federal State Budgetary Enterprise 
„Production-Agrarian Union 
»Massandra«” of the Administration 
of the President of the Russian 
Federation (az Oroszországi 
Föderáció elnöki hivatalának 
„»Massandra« Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet” szövetségi 
költségvetési vállalata) 

Производственно-аграрное 
объединение Массандра Управления 
делами Президента Российской 
Федерации 

(korábbi elnevezése: State concern 
„National Association of producers 
»Massandra«”, 

Национальное производственно- 
аграрное объединение „Массандра”, 

Nacionalnoye proizvodstvenno 
agrarnoye obyedinenye Massandra) 

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

298650, Крым, г. Ялта, 

пгт. Массандра, 

ул. Винодела Егорова, д. 9 

Honlap: http://massandra. 
su 

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények 
szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament 
elnöki testülete” 2014. április 9-én elfogadta az 
1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexum
nak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozá
sai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosí
tásáról szóló, a „Krími Köztársaság” Államtanácsa 
által 2014. március 26-án hozott 1836-6/14. sz. ha
tározat módosításairól, amely kimondja a „National 
Association of producers »Massandra«” állami kon
szern tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími Köz
társaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel a krími 
„hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vállalatot. 
2014. augusztus 1-jén Federal State Budgetary En
terprise „Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye 
»Massandra«” the Administration of the President of 
the Russian Federation (Федеральное государственное 
унитарное предприятие „Производственно-аграрное 
объединение »Массандра«”Управления делами Прези
дента Российской Федерации) (az Oroszországi Föde
ráció elnöki adminisztrációjának „Masszandra Mező
gazdasági Termelőszövetkezet” szövetségi 
költségvetési vállalata) néven került újra bejegyzésre. 
Alapító: Administration of the President of the Rus
sian Federation (Управление делами Президента Рос
сийской Федерации) (az Oroszországi Föderáció el
nöki adminisztrációja). 

2014.7.25. 
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19. Federal state budget institution 
enterprise for science and research 
„All-Russian national scientific 
research institute for wine growing 
and wine making »Magarach« 
Russian Academy of Sciences”  
(„Magaracs” Összoroszországi 
Szőlészeti és Borászati Tudományos 
Kutatóintézet, Orosz Tudományos 
Akadémia, szövetségi állami 
finanszírozású tudományos és 
kutatási vállalat) 

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

(Korábbi elnevezése: State Unitary 
Enterprise of the Republic of 
Crimea „National Institute of Wine 
»Magarach«” (Magaracs Nemzeti 
Borintézet, a Krími Köztársaság 
szövetségi állami vállalata), 

korábbi elnevezése: (korábbi 
elnevezése: „State enterprise 
Magarach of the national institute 
of wine” 

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

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

298600, Kirov Street 31 
Yalta, Crimea 

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

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények 
szerint jogellenesen ruházták át. „A Krími Parlament 
elnöki testülete” 2014. április 9-én elfogadta az 
1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexum
nak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozá
sai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosí
tásáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság” 
Államtanácsa által 2014. március 26-án hozott 
1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely ki
mondja a „Gosudarstvenoye predpriyatiye »Agrofirma 
Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina 
»Magarach«” állami vállalat tulajdonában lévő eszkö
zöknek a „Krími Köztársaság” nevében történő kisajá
títását. Ezzel a krími „hatóságok” tulajdonképpen el
kobozták a vállalatot. 2015. január 15-én State 
Unitary Institution of the Republic of Crimea „Natio
nal Institute of Wine »Magarach«” (Magaracs Nemzeti 
Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi állami vál
lalata) (Государственное бюджетное учреждение Рес
публики Крым национальный научно-исследовательс
кий институт винограда и вина »Магарач«) (Magaracs 
Nemzeti Borintézet, a Krími Köztársaság szövetségi 
állami vállalata) néven került újra bejegyzésre. Alap
ító: A Ministry of Agriculture of the „Republic of Cri
mea” (Министерство сельского хозяйства Республики 
Крым) (A Krími Köztársaság Mezőgazdasági Miniszté
riuma). 

2017. február 7-én a State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea „National Institute of Wine »Ma
garach«” (Magaracs Nemzeti Borintézet, a Krími Köz
társaság szövetségi állami vállalata) átalakult Federal 
Budgetary scientific facility „All-Russia scientific-re
search institute of viticulture and winemaking »Maga
rach«, Russian Academy of Sciences”-é („Magaracs” 
Összoroszországi Szőlészeti és Borászati Tudományos 
Kutatóintézet, Orosz Tudományos Akadémia, állami 
finanszírozású tudományos létesítmény). 

2014.7.25. 

20. State Unitary Enterprise of the 
Republic of Crimea „Factory of 
sparkling wine »Novy Svet«” (Novij 
Szvet Pezsgőgyár, a Krími 
Köztársaság szövetségi állami 
vállalata) 

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

korábbi elnevezése: State Unitary 
Enterprise of the Republic of 
Crimea „Factory of sparkling wine 
»Novy Svet«” (Novij Szvet 
Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság 
szövetségi állami vállalata) 

(korábbi elnevezése: State 
enterprise „Factory of sparkling 
wine Novy Svet”, 

Государственное предприятие Завод 
шампанских вин „Новый свет” 

Gosudarstvenoye predpriyatiye 
„Zavod shampanskykh vin Novy 
Svet”), 

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

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

A szervezet fölötti tulajdonjogot az ukrán törvények 
szerint jogellenesen ruházták át. A „Krími Parlament 
elnöki testülete” 2014. április 9-én elfogadta az 
1991-6/14. sz. határozatot az agráripari komplexum
nak a Krími Köztársaság területén működő vállalkozá
sai, intézményei és szervezetei tulajdonának államosí
tásáról szóló, az úgynevezett „Krími Köztársaság” 
Államtanácsa által 2014. március 26-án hozott 
1836-6/14. sz. határozat módosításairól, amely ki
mondja a „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” ál
lami vállalat tulajdonában lévő eszközöknek a „Krími 
Köztársaság” nevében történő kisajátítását. Ezzel 
a krími „hatóságok” tulajdonképpen elkobozták a vál
lalatot. 2015. január 4-én State Unitary Enterprise of 
the Republic of Crimea „Factory of sparkling wine 
»Novy Svet«” (Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым „Завод шампанских вин »Новый 
Свет«”) (Novij Szvet Pezsgőgyár, a Krími Köztársaság 
szövetségi állami vállalata) néven került újra bejegy
zésre. Alapító: A Ministry of Agriculture of the „Re
public of Crimea” (Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым) (A Krími Köztársaság Mezőgazda
sági Minisztériuma). 

2014.7.25. 
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23. Russian National Commercial Bank  
(Orosz Nemzeti Kereskedelmi 
Bank) 

Российский Национальный 
Коммерческий Банк 

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

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

Honlap: http://www.rncb. 
ru 

A Krím jogellenes annektálását követően az Orosz 
Nemzeti Kereskedelmi Bank (RNCB) teljes egészében 
az úgynevezett „Krími Köztársaság” tulajdonává vált. 
2016 januárjában a Rosimushchestvo (Федеральное 
агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) néven is ismert szövet
ségi állami vagyonügynökség tulajdonába került. 

Domináns piaci szereplő lett, holott az annektálást 
megelőzően nem volt jelen a Krímben. Az RNCB 
a Krímben működő bankok fiókjait felvásárolta vagy 
átvette, és ezzel anyagi és pénzügyi eszközökkel tá
mogatta az orosz kormánynak a Krím Oroszországi 
Föderációba való integrálására irányuló intézkedéseit, 
ezzel aláásva Ukrajna területi integritását. 

2014.7.30. 

25. Békét a Luhanszki Régiónak (Mir 
Luganschine) Мир Луганщине 

https://mir-lug.info/ Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az úgyne
vezett „Luhanszki Népköztársaságban” 2014. novem
ber 2-án tartott úgynevezett „választásokon”. Ezek 
a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jog
ellenesek. 

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jog
ellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat 
a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Uk
rajna területi integritását, szuverenitását és független
ségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálá
sához. Vezetője: Igor PLOTNITSKY. 

2014.11.2
9. 

26. Szabad Donbasz (más néven: „Free 
Donbas”, „Svobodny Donbass”) 
Свободньιй Донбасс 

http://www.odsd.ru/ Állami „szervezet”, amely jelölteket indított az úgyne
vezett „Donyecki Népköztársaságban” 2014. novem
ber 2-án tartott, úgynevezett „választásokon”. Ezek 
a „választások” sértik az ukrán törvényeket, ezért jog
ellenesek. 

Azzal, hogy ez a szervezet hivatalosan részt vett a jog
ellenes „választásokon”, aktívan támogatta azokat 
a cselekményeket és politikákat, amelyek aláássák Uk
rajna területi integritását, szuverenitását és független
ségét, és hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálá
sához. 

2014.11.2
9. 

30. „Sparta” zászlóalj 

Батальон „Спарта”  

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott 
olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna terü
leti integritását, szuverenitását és függetlenségét, és 
hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához. 

A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „1. hadtes
tének” része. 

2015.2.16. 
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31. „Somali” zászlóalj 

Батальон „Сомали”  

Fegyveres szakadár csoport, mely aktívan támogatott 
olyan cselekményeket, amelyek aláássák Ukrajna terü
leti integritását, szuverenitását és függetlenségét, és 
hozzájárulnak Ukrajna további destabilizálásához. 

A „Donyecki Népköztársaság” úgynevezett „1. hadtes
tének” része. 

2015.2.16. 

37. Igor STRELKOV „Novorossiya” (Új 
Oroszország) mozgalma 

Движение Новороссия Игоря 
СТРЕЛКОВА 

http://novorossia.pro/ A „Novorossiya” (Új Oroszország) mozgalom 2014. 
novemberben jött létre Oroszországban, vezetője Igor 
Strelkov/Girkin orosz tisztviselő (az Oroszországi Fö
deráció hadseregének vezérkarán belül működő köz
ponti hírszerzési igazgatóság [GRU] állományának 
tagja). 

A mozgalom kifejezett céljai közé tartozik „Új-Orosz
ország” teljes körű és eredményes támogatása, bele
értve a Kelet-Ukrajnában harcoló milíciáknak nyújtott 
segítséget is. Ezáltal a mozgalom olyan politikákat tá
mogat, amelyek aláássák Ukrajna területi integritását, 
szuverenitását és függetlenségét. 

A mozgalom olyan személlyel hozható kapcsolatba, 
akit Ukrajna területi integritásának aláásása miatt 
jegyzékbe vettek. 

2015.2.16.   
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