
 

ЇХ РОЗШУКУЄ  

ФБР 
ДЖЕЙХУН НАСІМІ ОГЛІ АСЛАНОВ 

 

Змова з метою вчинення шахрайства проти США; змова з метою вчинення шахрайства у сфері використання 

інформаційно-комунікаційних систем; змова з метою вчинення шахрайства у банківській сфері; крадіжка персональних даних при 

обтяжуючих обставинах (6 разів); сприяння та пособництво 

 

 
ОСОБИСТІ ДАНІ 

Псевдонім: Jayhoon, Dzheyhun, Jeykun, Jeyhun, Djey, Jay, Jay-Z, Robinzone, Friday 

Використовує наступні дати народження: 1 січня 1990р. Місце народження: Сумкаїт, Азербайджан 

Колір волосся: чорне Колір очей: карий 

Статура: середня Стать: чоловіча 

Раса: білий Громадянство: Росія 

Номер в Національному інформаційному центрі злочинності: W523165635 

ВИНАГОРОДА 

ФБР оголошує винагороду розміром до 75-ти тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Джейхуна Насімі Оглі 

Асланова. 

ПРИМІТКА 

Асланов розмовляє російською та англійською мовами. Він має зв’язки з Росією, Болгарією, Азербайджаном, Грузією та Фінляндією. 

УВАГА: РОЗШУК! 

ФБР розшукує Джейхуна Насімі Оглі Асланова за те, що в період з вересня 2014 року по 16 лютого 2018 року в Вашингтоні, округ Колумбія, 

він ймовірно був причетним 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. Асланов обіймала посаду керівника проекту «Перекладач» у відділі з питань США компанії «IRA». Метою діяльності компанії було 

набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою цілью втрутитися у політичну систему США, включаючи у хід 

президентських виборів 2016р. Слідством вважається, що цей відділ вів оперативну діяльність в соціальних мережах. Асланов також 

звинувачується у вступі в злочинну змову, метою якої було вчинення шахрайства у банківській сфері та у сфері використання інформаційно-

комунікаційних систем. Ці обвинувачення були йому висунуті за те, що він відкривав рахунки у фінансових установах США на чужі імена з 

подальшою метою перераховувати гроші з і в США на підтримку оперативної діяльності «IRA» в США. Слідством також вважається, що 

Асланов використовував особисті дані американців без їхнього відома для того, щоб відкривати банківські рахунки та рахунки PayPal, за що 

проти нього були висунуті обвинувачення у крадіжкі персональних даних при обтяжуючих обставинах. Метою цієї діяльності було набуття 

впливу на думку значної кількості американців з подальшою цілью втрутитися у політичну систему США, включаючи у хід президентських 

виборів 2016р.  

 16 лютого 2018 р. Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Джейхуна Насімі Оглі Асланова після 

того, як йому були висунуті обвинувачення по наступним пунктам: змова з метою вчинення шахрайства проти США; змова з метою вчинення 

шахрайства у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем; змова з метою вчинення шахрайства у банківській сфері; крадіжка 

персональних даних при обтяжуючих обставинах; сприяння та пособництво. 

ЗДАТНИЙ 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 
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