ЇХ РОЗШУКУЄ
ФБР
МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ БУРЧИК
Змова з метою вчинення шахрайства проти США

ОСОБИСТІ ДАНІ
Псевдонім: Михайло Абрамов, "Міша"
Використовує наступні дати народження: 7 червня 1986р.
Місце народження: Санкт-Петербург, Росія
Колір волосся: шатен
Колір очей: голубий
Статура: худощава
Стать: чоловіча
Раса: білий
Національність: росіянин
Номер в Національному інформаційному центрі злочинності: W703175845

ВИНАГОРОДА
ФБР оголошує винагороду розміром до 75-ти тисяч доларів США за відомості, які можуть привести до арешту Михайла
Леонідовича Бурчика.

ПРИМІТКА
Бурчик розмовляє російською та англійською мовами. Він має зв’язки з Росією та Францією.

УВАГА: РОЗШУК!
ФБР розшукує Михайла Леонідовича Бурчика за те, що в період з жовтня 2013 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. Бурчик обіймав посаду виконавчого директора компанії «Агентство інтернет-досліджень» (IRA), яка
знаходиться в Санкт-Петербурзі. Слідством вважається, що ця компанія займалась втручанням у політичний та виборчий процес США,
включаючи придбанням американського комп'ютерного серверного простору, створенням сотень неіснуючих в дійсності віртуальних
осіб та використанням незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб з США. Слідством також вважається, що Бурчик,
обіймаючи другу по старшині посаду в «IRA», вів питання оперативного характеру (планування, інфраструктура та кадри), щоб
посприяти зусиллям «IRA» вплинути на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США,
включаючи у хід президентських виборів 2016 р.
16 лютого 2018 р. Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Михайла Леонідовича Бурчика
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

