ЇХ РОЗШУКУЄ
ФБР

Змова з метою співучасті у вимаганні, попередня змова з метою порушення закону «Про комп’ютерне шахрайство та злочинне
зловживання комп’ютерів», змова з метою порушення закону «Про крадіжку персональних даних та стримування привласнення ідентифікаційної
інформації», крадіжка персональних даних при обтяжуючих обставинах, змова, шахрайство у сфері використання комп’ютерної техніки,
шахрайство у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем, відмивання грошей, попередня змова з метою здійснення шахрайства в
банківській сфері

ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ БОГАЧОВ

Псевдоніми:

«lucky12345», «slavik», «Pollingsoon»

ОПИС
Використовує наступні дати народження :
Ріст:
Вага:
Номер, який був присвоєний в
Національному інформаційному центрі
злочинності:
Вид діяльності:
Примітка:

28 жовтня 1983р..
приблизно 5 футів 9 дюймів (175 см)
приблизно 180 фунтів (82 кг)
W890989955

Колір волосся:
Колір очей:
Стать:
Раса:

каштановий (голить голову)
карий
чоловіча
білий

Працює в області інформаційних технологій
Останнє відоме місце мешкання Богачова – м. Анапа, Росія. Відомо, що він любить
морські прогулянки і може на своїй яхті відвідувати різні місця вздовж Чорного моря.
Богачов є власником нерухомості в Краснодарі, Росія.

УВАГА: РОЗШУК!
Розшукується Євген Михайлович Богачов, відомий в мережі Інтернет під псевдонімами «lucky12345» і «slavik», за його ймовірну
співучасть у широкомасштабному вимаганні, а також неправомірно заражав комп’ютери потерпілих вірусом «Zeus» («Зевс»). Це
зловмисне програмне забезпечення використовувалось з метою отримання номерів банківських рахунків, паролів, ідентифікаційних
номерів та даних подібного характеру, які є необхідними для отримання доступу до онлайнових банківських рахунків. Богачов свідомо
виступав в ролі адміністратора, а інші співучасники справи злочинної схеми вступили в змову, за якою відсилали спам та фішингові
повідомлення, які містили в собі гіперпосилання на зламані сайти. Вірус заражав комп’ютери відвідувачів цих сайтів, що дозволяло
Богачову та іншим особам викрадати гроші з банківських рахунків потерпілих. ФБР розслідує це шахрайське поглинання рахунків в
мережі Інтернет з літа 2009 р.
У вересні 2011 р. ФБР розпочало розслідувати модифіковану версію трояна «Zeus» - «GameОver Zeus», або «GOZ» («Гру закінчено»).
Вважається, що GOZ заразив більш мільйона комп’ютерів, що призвело до фінансових збитків на більш ніж сто мільйонів доларів.
22 серпня 2012 р. велике федеральне жури Округа Небраска висунуло проти Богачова під його псевдонімом «lucky12345» обвинувачення
по наступним пунктам: змова з метою співучасті у вимаганні, банківське шахрайство, змова з метою порушення закону «Про
комп’ютерне шахрайство та злочинне зловживання комп’ютерів, змова з метою порушення закону «Про крадіжку персональних даних та
стримування привласнення ідентифікаційної інформації та крадіжка персональних даних при обтяжуючих обставинах».
19 травня 2014 р. велике федеральне журі західного округа шт. Пенсільванія висунуло проти Богачова під його справжнім іменем офіційні
обвинувачення по наступним пунктам: змова, шахрайство у галузі використання комп’ютерної техніки, шахрайство у сфері використання
інформаційно-комунікаційних систем, відмивання грошей. 30 травня 2014 р. в Окрузі Небраска проти Богачова було відкрите кримінальне
провадження, за яким його звинувачують в змові з метою вчинення шахрайства в банківській сфері, яке зв’язує Богачова та його
псевдонім «lucky12345», під яким проти нього вже було висунуто офіційні обвинувачення великим федеральним журі.

ВИНАГОРОДА
Програма Державного департаменту США по виплаті винагород за надання інформації про міжнародну організовану злочинність
оголошує винагороду в розмірі до 3 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе затримати та/або засудити Євгена Михайловича
Богачьова.

ЗВІЛЬНЯТИ ПІД ЗАСТАВУ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
Якщо у вас є будь-яка інформація стосовно цієї особи, просимо вас повідомити в місцеве відділення ФБР або ж в найближче
посольство або консульство США.

