
 

ЇХ РОЗШУКУЄ  

ФБР 
КОНСТАНТИН ВІКТОРОВИЧ 

КИЛИМНИК 
 

Перешкода відправленню правосуддя; змова перешкодити відправленню правосуддя   

   
 

 

ОСОБИСТІ ДАНІ 

Використовує наступні дати народження: 27 квітня 1970 р. Місце народження: Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна 

Стать: чоловіча Раса: білий 

Громадянство: російське  
 

ВИНАГОРОДА 

ФБР оголошує винагороду розміром до 250-ти тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Константина 

Вікторовича Килимника. 

ПРИМІТКА 

Килимник розмовляє російською та англійською мовами. Він має зв’язки з Росією. 

УВАГА: РОЗШУК! 
Константин Вікторович Килимник розшукується ФБР за те, що приблизно в період з 23 лютого 2018 року по квітень 2018 року в 

Вашингтоні, округ Колумбія, та в других місцях, він перешкодив відправленню правосуддя та вступив в злочинну змову, метою якої була 

перешкода відправленню правосуддя. В обвинувальному акті 2018 року, що був виданий Федеральним окружним судом США в 

Вашингтоні, округ Колумбія, стверджується, що Килимник свідомо і умисно намагався нечесним шляхом переконати іншу особу діяти 

в його інтересах, щоб вплинути на зміст свідчень цієї особи, відтягнути надання свідчень цією особою, або зробити так, щоб ця особа не 

надала свідчення під час офіційних засідань. Килимник працював та надавав послуги посередника українським та російським 

бізнесменам та політикам. Слідством також вважається, що Килимник, у якого, як свідчать дані ФБР, є зв’язки з російською розвідкою, 

надавав допомогу багатомільйонній лобістській кампанії в США яка проводилася за вказівкою українського уряду і, всупереч законам 

США, факт існування якої не був розкритий. 

16 лютого 2018 р. Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Константина Вікторовича 

Килимника після того, як йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США. 

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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