
 

ЇХ РОЗШУКУЄ  
ФБР

СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ДЕТИСТОВ 
Попередня змова з метою вчинення злочину проти США;  

реєстрація підставного доменного імені; попередня змова з метою вчинення шахрайства у сфері використання інформаційно-

комунікаційних систем; шахрайство у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем; нанесення умисної шкоди 

захищеним комп’ютерам; крадіжка персональних даних при обтяжуючих обставинах 
 

 
 

ОСОБИСТІ ДАНІ 

Відомий під іменем: Сергій Володимирович Детистов 

Використовує наступні дати народження: 21 липня 1985 р. Місце народження: Ростов-на-Дону, Росія 

Колір волосся: блондин Колір очей: карий 

Стать: чоловіча  Раса: білий 

Посада: Офіцер в Головному розвідувальному управлінні 
Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГРУ) 

Національність: росіянин 

ПРИМІТКА 
Слідством вважається, що Детистов є офіцером військової розвідки Російської Федерації та закріплений за військовою частиною 74455. Його 

останнім відомим місцезнаходженням було місто Москва, Росія. 

УВАГА: РОЗШУК! 

15 жовтня 2020р. федеральне Велике журі Західного судового округу штату Пенсильванія затвердило обвинувальний акт проти шести  

офіцерів військової розвідки Російської Федерації. Слідством вважається, що обвинувачені причетні до виконання націлених та 

деструктивних дій проти конкретних комп’ютерних систем, розташованих у різних країнах світу, включаючи комп’ютерні системи 

критично важливих об’єктів інфраструктури в Україні; комп’ютерні системи політичної кампанії у Франціі і Грузії; комп’ютерні системи 

потерпілих в різних країнах світу, на які розповсюджувалось зловмисне програмне забезпечення NotPetya (включаючи комп’ютерні 

системи провайдерів критично важливих об’єктів інфраструктури); комп’ютерні системи потерпілих в різних країнах світу, які мали 

відношення до Зимових Олімпійських ігор 2018р. та слідства у справі про застосування отруйної речовини нервово-паралітичної дії, до 

якої Росія була публічно визнана причетною.  

В обвинувальному акті висуваються обвинувачення підсудним Сергію Володимировичу Детистову, Юрію Сергійовичу Андрієнку, Павлу 

Валерійовичу Фролову, Анатолію Сергійовичу Ковальову, Артему Валерійовичу Очиченку та Петру Миколайовичу Пліскіну у тому, що 

вони попередньо вступили в злочинну змову, метою якої було незаконне втручання в роботу комп'ютерів з подальшим запуском 

деструктивного зловмисного програмного забезпечення та виконання інших деструктивних дій, спрямованих на набуття стратегічної 

вигоди для Росії за допомогою несанкціонованого доступу до комп’ютерів потерпілих. Окрім того, всім підсудним висуваються 

обвинувачення за наступними пунктами: реєстрація підставного доменного імені, попередня змова з метою вчинення шахрайства у сфері 

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

умисної шкоди захищеним комп’ютерам; крадіжка персональних даних при обтяжуючих обставинах і сприяння та пособництво. Після того 

як Велике журі затвердило обвинувальний акт проти Сергія Володимировича Детистова, Федеральний окружний суд США Західного 

судового округу штату Пенсильванія видав ордер на його арешт. 
 

ВВАЖАТИ ОЗБРОЄНИМ ТА НЕБЕЗПЕЧНИМ, ЗДАТНИМ ПЕРЕХОВУВАТИСЬ ВІД ПРАВОСУДДЯ ЗА 

МЕЖАМИ КРАЇНИ ТА СХИЛЬНИМ ДО ВТЕЧІ 
 

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

найближчого посольства чи консульства США. 

www.fbi.gov 


