ЇХ РОЗШУКУЄ
ФБР

МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ ЯКУБЕЦЬ
Злочинна змова; змова з метою вчинення шахрайства; шахрайство у сфері використання електронних
засобів зв’язку; шахрайство у банківській сфері; спричинення навмисної шкоди комп’ютеру

ОСОБИСТІ ДАНІ
Псевдоніми: Максим Якубець, Maksim Yakubets, «AQUA»
Використовувані дати народження: 20 травня 1987 р.
Колір волосся: каштановий
Ріст: приблизно 5 футів 10 дюймів (177 см)
Стать: чоловіча
Громадянство: російське

Місце народження: Україна
Колір очей: карі
Вага: приблизно 170 фунтів (77 кг)
Раса: білий

ВИНАГОРОДА

Програма Державного департаменту США по виплаті винагород за інформацію про міжнародну організовану злочинність
оголошує винагороду розміром до 5-ти мільйонів доларів США за відомості, які можуть привести до арешту та/або
засудження Максима Вікторовича Якубця.

УВАГА: РОЗШУК!

Розшукується Максим Вікторович Якубець за його причетність до зловмисного програмного забезпечення, яке інфікувало
десятки тисяч комп’ютерів в Північній Америці та Європі і призвело до фінансових збитків в десятки мільйонів доларів.
Зокрема, Якубець був причетний до встановлення зловмисного програмного забезпечення, відомого під назвою Зевс (Zeus), яке
розповсюджувалось через фішингові електронні повідомлення і використовувалось для отримання облікових записів інтернетбанкінгу потерпілих. Ці облікові записи потім використовувались для викрадення коштів з банківських рахунків потерпілих. 22
серпня 2012р. особі під псевдонімом «agua» було висунуте обвинувачення в судовому окрузі штату Небраска по наступним
пунктам: змова з метою співучасті у вимаганні, змова з метою вчинення комп’ютерного шахрайства та викрадення персональних
даних, крадіжка персональних даних при обтяжуючих обставинах та неодноразове вчинення шахрайства у банківській сфері.
14 листопада 2019р. судовий округ штату Небраска висунув ще одне обвинувачення проти особи під псевдонімом «agua».
Обвинувачення від 14 листопада 2019р. ідентифікує Якубця як особу під псевдонімом «agua», а також звинувачує його у вступі в
змову з метою вчинення шахрайства у банківській сфері.
Припускається, що Якубець також виступає лідером злочинної змови, суть якої пов’язана зі зловмисним програмним
забезпеченням під назвою Bugat/Cridex/Dridex. Він керував та слідкував за розробкою, підтримкою та розповсюдженням
зловмисного програмного забезпечення, а також за зараженням ним комп'ютерів. Припускається, що Якубець вступив у змову з
метою розповсюдження злочинного програмного забезпечення за допомогою фішингових електронних повідомлень,
використання злочинного програмного забезпечення для отримання облікових записів інтернет-банкінгу та використання цих
облікових записів для викрадення коштів з банківських рахунків потерпілих. Після цього, за допомогою цього зловмисного
програмного забезпечення, він встановлював програму для вимагання викупу на комп’ютерах потерпілих.
13 листопада 2019 р. в Західному судовому окрузі штату Пенсільванія Якубцеві було висунуте обвинувачення по наступних
пунктам: злочинна змова; змова з метою вчинення шахрайства; шахрайство у сфері використання електронних засобів зв’язку;
шахрайство у банківській сфері; спричинення навмисної шкоди комп’ютеру.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо Вас звернутися до місцевого регіонального відділення ФБР
або найближчого посольства чи консульства США.
Регіональне відділення: Омаха, Пітсбург
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