ЇХ РОЗШУКУЄ
ФБР
АННА ВЛАДИСЛАВІВНА БОГАЧОВА
Змова з метою вчинення шахрайства проти США

ОСОБИСТІ ДАНІ
Псевдонім: Анна В.
Використовує наступні дати народження: 13 березня
1988р.
Колір волосся: блондинка
Стать: жіноча
Національність: росіянка

Місце народження: Ставрополь, Росія
Колір очей: карий
Раса: біла
Номер в Національному інформаційному центрі злочинності:
W253146525

ВИНАГОРОДА
ФБР оголошує винагороду розміром до 75-ти тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Анни
Владиславівни Богачової.

ПРИМІТКА
Богачова розмовляє російською та англійською мовами. Вона має зв'язки з Росією.

УВАГА: РОЗШУК!
ФБР розшукує Анну Владиславівну Богачову за те, що в період з квітня 2014 року по липень 2014 року в Вашингтоні, округ Колумбія,
вона ймовірно була причетною до злочинної змови, метою якої було вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов які
послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та
Державного департаменту США. Богачова керувала групою аналізу даних проекту «Перекладач» компанії «Агентство інтернетдосліджень» (IRA), яка знаходиться в Санкт-Петербурзі. Слідством вважається, що ця компанія займалась втручанням в політичний і
виборчий процес США, включаючи придбання американського комп'ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих в
дійсності віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб з США. Метою цієї діяльності було
набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою цілью втрутитися у політичну систему США, включаючи у хід
президентських виборів 2016 р. Слідством також вважається, що Богачова не вказала інформацію про своє працевлаштування в анкеті
на візу в США та в червні 2014 року приїжджала в США з метою збору інформації та подальшого інформування оперативних дій
«IRA».
16 лютого 2018 р. Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Анни Владиславівни Богачової
після того, як їй були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

ЗДАТНА ПЕРЕХОВУВАТИСЬ ВІД ПРАВОСУДДЯ ЗА МЕЖАМИ КРАЇНИ
Якщо у вас є будь-яка інформація стосовно цієї особи і ви знаходитесь за межами США, просимо вас звернутись в найближче
посольство або консульство США. Якщо ви знаходитесь на території США, то будь-ласка зверніться з відомою вам інформацією
в місцеве відділення ФБР або зв’яжіться з ФБР по безкоштовній гарячій лінії за телефоном 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Ви
також можете надіслати відому вам інформацію через веб-ресурс tips.fbi.gov.
Регіональне відділення: Вашингтон, округ Колумбія

