
 

ЇХ РОЗШУКУЄ  
ФБР

ХАКЕРИ  

ЦЕНТРУ 16 ФСБ РОСІЇ 
Попередня злочинна змова з метою здійснення комп’ютерних вторгнень; попередня злочинна змова з метою вчинення 

шахрайства у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем; шахрайство у сфері використання інформаційно-

комунікаційних систем; комп’ютерне шахрайство – несанкціонований доступ з метою отримання інформації із 

захищених комп’ютерів; крадіжка особистих даних при обтяжуючих обставин; сприяння і пособництво 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ АКУЛОВ 

(Павел Александрович Акулов) 

 

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ 

ГАВРІЛОВ 

(Михаил Михайлович Гаврилов) 

МАРАТ ВАЛЕРІЙОВИЧ ТЮКОВ 

(Марат Валерьевич Тюков) 

 

УВАГА: РОЗШУК! 

26 серпня 2021 року Велике журі судового округу штату Канзас висуноло обвинувачення проти трьох офіцерів російської 

Федеральної служби безпеки (ФСБ) за їх ймовірну причетність до вчичення комп’ютерних вторгнень, шахрайста у сфері 

використання інформаційно-комунікаційних систем та крадіжки особистих даних при обтяжуючих обставин.  
Вищевказані офіцери були закріплені за «Центром 16» - підрозділ ФСБ, також відомий як «Військова частина 71330». В 

«Центрі 16» вони входили в склад спецільної оперативної групи яку дослідники кібербезпеки назвали «Dragonfly», «Energetic 

Bear» і «Crouching Yeti». Як стверджується в обвинувальному висновку, вищевказані офіцери ФСБ Марат Валерійович 

Тюков, Михайло Михайлович Гаврілов і Павло Олександрович Акулов, свідомо та навмисно вступили в попередню 

злочинну змову один з одним, а також з іншими відомими та невідомими слідству особами, з метою отримання і 

утримання несанкціонованого стійкого доступу (вторгнення) до комп’ютерних мереж постраждалих компаній та інших 

суб’єктів світового енергетичного сектора, включаючи об’єкти виробництва електроенергії, тим самим надаючи 

можливість російському уряду при бажанні підривати роботу і наносити шкоду таким системам. Підсудні та їхні 

змовники цілеспрямованно направляли свої злочинні дії проти сотень американських і міжнародних компаній саме 

енергетичного сектора. Злочинні дії також були спрямовані проти понад 380 закордонних компаній, в які входили світові 

нафтові та газові фірми, електоромережі і надавачі комунальних послуг, заводи з виробництва атомної енергетики, 

об’єкти відновлюваної енергії, консултаційні та інженерні групи, а також компанії з передових технологій. Ці компанії 

знаходяться у 135 країнах світу включаючи Албанію, Австралію, Бельгію, Бразилію, Канаду, Китай, Хорватію, Данію, 

Фінляндію, Францію, Німеччину, Угорщину, Індію, Ірландію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Пакістан, Сінгапур, 

Словаччину, Південну Африку, Південну Корею, Іспанію, Швецію, Швейцарію та Сполучене Королівство. 
 

ВВАЖАТИ ЗДАТНИМИ ПЕРЕХОВУВАТИСЬ ВІД ПРАВОСУДДЯ ЗА МЕЖАМИ КРАЇНИ  
 

Якщо Вам відома будь-яка інформація про цю особу, просимо Вас звернутися до місцевого регіонального відділення ФБР або 

найближчого посольства чи консульства США. 
 

Регіональні відділення ФБР: Портленд, Річмонд 


