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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie Rusijos Federacijoje (toliau – RF) 

susikūrusią ir veikusią Tambovo nusikalstamą grupuotę (toliau – TNG):  

1. Bendra informacija apie TNG: grupuotės įkūrimas, struktūra, valdymas, nuskalstamos veikos pobūdis, 

įtakos sferos.  

2. Ar šiuo metu TNG yra aktyvi? Kurioje teritorijoje grupuotė veikia? 

 

Bendra informacija apie TNG: grupuotės įkūrimas, struktūra, valdymas, veikimo teritorija, 

nuskalstamos veikos pobūdis, įtakos sferos. 

  

TNG įkūrimas, struktūra ir valdymas. Tambovo nusikalstamos grupuotės (rusiškai Тамбовская 

преступная группировка, angliškai Tambov Gang) dar žinomos kaip Tambovskaya Bratva istorija prasidėjo 

1988 metais, kuomet susitiko du Tambovo miesto gyventojai, atvykę studijuoti į tuometinį Leningradą: 

Vladimiras Kumarinas  ir Valerijus Ledovskichas. Jie suformavo „brigadą“, saugojusią taip vadinamus 

„antpirštininkus“ [наперсточников].1 1990 metų pradžioje TNG pradėjo akivaizdžiai augti, prisijungdama 

jau susiformavusias, tačiau dar neįgijusias autoriteto brigadas. Į TNG „viršutiniajam ešelonui“, be jos 

„steigėjų“, priklausė buvęs bokso treneris, vėliau tapęs Valstybės Dūmos deputatu pagal Rusijos liberalų 

demokratų partijos (LDPR) sąrašą, Michailas Gluščenko pravarde Chochol, Velikolukskaja brigados vadeivos 

broliai Gavrilenkovai, būsimasis saugos tarnybos Skorpionas direktorius Aleksandras Jefimovas, verslininkas 

Olegas Šusteris, kurį laiką vadovavęs vietiniam vienuoliktajam telekanalui, o taip pat Vasilijus Brianskij, 

Stepanas Uljanovskij ir Robertas Kemerovskij2. Remiantis skirtingais šaltiniais, TNG narių skaičius galėjo 

                                                             
1 Žaidimas antpirščiais („Игра в наперстки“) – neteisėta veikla, buvusi itin populiari tarp Rusijos kriminalinių grupuočių 

praėjusio amžiaus 9-10 deš.,  generuojanti pinigus „iš nieko“, vadinamoji „XX amžiaus rusiškoji ruletė“, kurios esmė – atspėti, 

kur yra rutuliukas, statant konkrečiai sutartą sumą pinigų, kuri padvigubinama atspėjus, o praspėjus pinigai prarandami. Atspėti, 

po kuriuo antpirščiu yra rutuliukas, būdavo neįmanoma dėl to, kad „antpirštininkai“ buvo specialiai apmokyti kriminalinių 

grupuočių nariai-sukčiai, dirbdavę kartu su dar 3-4 bendrininkais, kurie spėjimo metu atitraukdavo grupės žmonių dėmesį 

specialiais šūksniais arba replikomis tam, kad „antpirštininkas“ galėtų niekam nematant paslėpti kamuoliuką. Šaltinis: 

„Наперсточники 90-х“ <http://www.mzk1.ru/2017/11/naperstochniki-90-x/> 
2 Vadim Bolkov, „Not a word about the past“, Gazeta.ru archyvas,  
<https://web.archive.org/web/20070312222919/http://eng.expert.ru/society/new10.htm> [Žiūrėta 2019-01-14] 

http://www.mzk1.ru/2017/11/naperstochniki-90-x/
https://web.archive.org/web/20070312222919/http:/eng.expert.ru/society/new10.htm


svyruoti nuo 300 iki 500. Tuo metu tambovcų pagrindinė veikla buvo įmonių bei kooperatyvų „priverstinis 

saugojimas“ ir finansinės veiklos kontrolė, o taip pat prostitucijos vadyba.3  

1990 m. dalis tambovcų, įskaitant Kumariną ir Ledovskichą, atsidūrė už grotų, o grupuotės viduje prasidėjo 

„kova dėl valdžios“. Tinklapyje Rustrana rašoma, jog „viena TNG dalis, Velikolukskaja brigada, konfiskavo 

verslininko, turėjusio Kumarino „stogą“, didžiulę vyno partiją už daugiau negu 1.000.000 dolerių.4 Apie 1994 

metais Kumarinui išėjus į laisvę, nenorėdami grąžinti nei vyno, nei pinigų velikoluksiečiai prieš Kumariną 

įvykdė pasikėsinimą. Kumarinui pavyko išlikti gyvam. Grįžus Kumarinui, Velikolukskaja brigados autoritetai 

buvo palaipsniui eliminuoti, o pats Kumarinas įsitvirtino kaip vienvaldis TNG lyderis.“5 

 

Šaltinis Kompromat.ru 1996 metais Sankt Peterburge veikiančią TNG charakterizuoja kaip „disciplinuotą 

organizaciją“, kuri: 

1. turi bendrą iždą [общак], į kurį visi nariai privalomąja tvarka daro periodinius įnašus; 

2. nuolat kovoja dėl įtakos sferų; 

3. pagal narių skaičių užima antrą vietą nusikalstamų grupuočių sąraše; 

4. siekia kontroliuoti finansų ir degalų verslus mieste.6 

 

Kumarinui konsolidavus TNG valdžią vienose rankose, 1995 metais prasidėjo grupuotės pagrindinės veiklos 

perorientacija: vietoje „priverstinės apsaugos“ teikimo įmonėms buvo vykdoma jų veiklos kontrolė7, perimant 

finansinių ir valdymo sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą, kur įmonių savininkai ir vadovybė atlikdavo tik 

duoklės mokėtojų vaidmenį, tačiau sprendžiamojo balso įmonių reikaluose neturėjo. Dešimtajame XX 

amžiaus dešimtmetyje TNG pasiekė tokį įtakos lygį Sankt Peterburge, kuomet TNG vadeivos kartu su įvairių 

įmonių bei didžiulių holdingų savininkais ir kartu užėmė vadovaujamas pozicijas: „Didelė dalis komercinių 

projektų buvo realizuojami per Valstybės Dūmos deputatus brolius Viačeslavą ir Sergėjų Ševčenko, kurie tuo 

pačiu buvo parduotuvių tinklo, naktinių klubų ir radijo stočių valdytojais.“8 

 

Įgijus nemenką įtaką bei disponuojant solidžiais finansiniais resursais, greitai tambovcų interesai persikėlė į 

energetikos sektorių. Apie pokyčius TNG veikloje rašo tinklapis „Rustrana“: 1990 metais Rusijoje 

pagrindinis degalų tiekėjas buvo Sibiro kompanija „Surgutneftegaz“, kuriai priklausė dauguma naftos, 

benzino kolonėlių ir kitų objektų. Miestų ir rajonų valdžia buvo stipriai priklausoma nuo Sibiro monopolisto 

kainų politikos, todėl energetikos sektoriaus reorganizacija buvo labai aktuali, o ypatingos svarbos klausimu 

tapo po 1994 metais įvykusios degalų krizės. Buvo priimtas sprendimas į rinką atvesti „naujus žaidėjus“, o 

užduotis patikėta TNG vadovybei.9  

 

Per trejų metų laikotarpį Kumarinas, naudodamasis įvairiomis manipuliacijomis bei teikdamas vienpusiškai 

naudingus pasiūlymus, suskaidė motininę kompaniją, atidarė naujus filialus Sankt Peterburge ir Leningrado 

                                                             
3 Рустрана, "Тамбовские". Тамбовская ОПГ <http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ> [Žiūrėta 2019-01-14] 
4 Рустрана, "Тамбовские". Тамбовская ОПГ <http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ> [Žiūrėta 2019-01-14] 
5 Ten pat. 
6 Kompromat.ru, „Tambovskaya OPG“<http://www.compromat.ru/page_24555.htm>  [Žiūrėta 2019-01-14] 
7 Рустрана, "Тамбовские". Тамбовская ОПГ <http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ> [Žiūrėta 2019-01-14] 
8 Ten pat. 
9 Рустрана, "Тамбовские". Тамбовская ОПГ <http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ> [Žiūrėta 2019-01-14] 

http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ
http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ
http://www.compromat.ru/page_24555.htm
http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ
http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ


srityje bei perėmė jų kontrolę. Tuo pagrindu buvo įsteigta nauja įmonė Peterburgo kuro kompanija (PKK), o 

jos viceprezidentu tapo iš Kumarino į motinos mergautinę pavardę pasikeitęs Vladimiras Barsukovas.10  

 

TNG vadovybė: Vladimiras Kumarinas – Barsukovas. Vladimiras Sergejevičius Kumarinas (vėliau 

Barsukovas) žiniasklaidoje įvardijamas kaip vienas iš žymiosios tambovcų grupuotės bendraįkūrėjų ir 

vadeivų, buvęs PKK holdingo viceprezidentas,  knygos „Banditų Peterburgas“ autoriaus Andrejaus 

Konstantinovo charakterizuojamas kaip komunikabilus, gudrus, bet žiaurus ir griežtą discipliną mėgstantis 

žmogus,11 2007 metais buvo areštuotas, o 2009 metais pripažintas kaltu dėl reideriavimo12 ir sukčiavimo 

stambiu mastu bei nuteistas 14 metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant griežtojo režimo kalėjime.13 

 

Lenta.ru, cituodama Rusijos dienraštį “Vedomosti”, apie Kumariną rašo: “Kumarinas turėjo ryšių 

aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, o tai leido jam aktyviai plėtoti savo verslą mieste [Sankt Peterburge]. 

Kita vertus, Kumarino paskyrimas PKK viceprezidentu ilgainiui turėjo neigiamų pasekmių kompanijos 

įvaizdžiui: kai kurie verslo partneriai ėmė atsisakyti bendrų projektų su PKK, o tai lėmė Kumarino 

atsistatydinimą iš viceprezidento pareigų.”14 

 

2009-05-13 New York Times straipsnyje “Gangsterio teismas ir kriminalinės praeities aidai” Vladimiras 

Barsukovas-Kumarinas vadinamas “vienu iš paskutiniųjų šalies kohortų lyderių”, “Sankt Peterburgo 

“naktiniu gubernatoriumi” [night governor]”, vieno iš įtakingiausių Rusijos kriminalinių sindikatų vadeiva”, 

kuriam buvo pateikti kaltinimai dėl reideriavimo, sukčiavimo stambiu mastu, bandymo nužudyti ir kitų 

nusikaltimų. Straipsnyje teigiama, jog TNG lyderio areštas laikytinas Rusijos valdžios pergale prieš 

kriminalinių klanų įsigalėjimą ir savivaldžiavimą šalyje bei išsivadavimu iš nuskalstamų grupuočių 

“globos”.15 

2016-08-18 apie Rusijos nusikalstamo pasaulio aktualijas rašančio tinklapio Crimerussia straipsnyje 

“Peterburgo nakties gubernatoriui Kumarinui skirta 23 metų laisvės atėmimo bausmė” rašoma, jog  2016 

metų gegužę prisiekusiųjų teismas Vladimirą Kumariną pripažino kaltu prieš dešimtmetį užsakius verslininko 

Sergejaus Vasiljevo žmogžudystę ir nuteisė TNG vadeivą kalėti dvidešimt trejus metus griežtojo režimo 

kolonijoje: „Remiantis turimais parodymais, 2006 metų gegužę Barsukovas suorganizavo pasikėsinimą į UAB 

“Peterburgo naftos terminalas” valdytoją Sergejų Vasiljevą. Pagal vieną versiją, Barsukovas iš verslininko 

reikalavo nemažos sumos pinigų už savo indėlį į minėto asmens verslo vystymą, o verslininkui atsisakius, su 

juo buvo susidorota. Žmogžudystės vykdytojai – Andrejus ir Olegas Michalevai – užtvėrę verslininkui kelią į 

                                                             
10 Рустрана, "Тамбовские". Тамбовская ОПГ <http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ> [Žiūrėta 2019-01-14] 
11 Андрей Константинов, „Бандитский Петербург“ <https://www.e-reading.club/chapter.php/29179/19/Konstantinov_-
_Banditskiii_Peterburg.html> [Žiūrėta 2019-01-18] 
12 Reideris (iš anglų kalbos žodžio rider) – žmogus, kuris, pasinaudodamas visomis įstatymuose esančiomis spragomis, užvaldo svetimą 
kapitalą ir/ar turtą. Dažniausi reideriniai veiksmai būna nukreipti į stambias įmones, žemės sklypus, rečiau – pinigines sumas. 
13 Interneto portalas Lenta.ru, “Барсуков (Кумарин), Владимир: Бывший вице-президент ОАО "Петербургская топливная компания” 
<https://lenta.ru/lib/14203528/> [Žiūrėta 2019-01-18] 
14  Ten pat. 
15 Dienraštis The New York Times, “A Mobster Trial and a Flash of a Violent Past”, 
https://www.nytimes.com/2009/05/14/world/europe/14mobster.html [Žiūrėta 2019-01-18] 

http://рустрана.рф/1059/Тамбовские.-Тамбовская-ОПГ
https://www.litres.ru/andrey-konstantinov/
https://www.litres.ru/serii-knig/banditskiy-peterburg/
https://www.e-reading.club/chapter.php/29179/19/Konstantinov_-_Banditskiii_Peterburg.html
https://www.e-reading.club/chapter.php/29179/19/Konstantinov_-_Banditskiii_Peterburg.html
https://lenta.ru/lib/14203528/
https://www.nytimes.com/2009/05/14/world/europe/14mobster.html


jį “atidengė automatų ugnį”.  Broliai Michalevai 2012 metais pripažinti kaltais ir nubausti atitinkamai 20 ir 

18,6 metų laisvės atėmimo bausmėmis.“16  

Ar šiuo metu TNG aktyviai veikia kurioje nors teritorijoje? Subyrėjus Sovietų sąjungai, nusikalstamos 

grupuotės Rusijoje išgyveno “aukso amžių”. Buvęs Sankt Peterburgo vienos iš grupuočių narys Andrejus 

Konstantinovas, vėliau parašęs knygą „Banditų Peterburgas“, prisimena: “Mes visada turėjome pinigų savo 

kišenėse. Visada.” 17 Nusikalstamų grupuočių skaičiui didėjant, tarp jų augo konkurencija dėl “vietos po 

saule”, dažnėjo kovos ir kruvini tarpusavio susirėmimai. Konstantinovas Laisvės radijui teigė, kad 1990-2000 

metų laikotarpiu Sankt Peterburge aiškinantis tarpusavio santykius ir kontroliuojamų sričių klausimus žuvo 

apie 6,000  nusikalstamo pasaulio atstovų.18 

Nuo 2000 m. nusikalstamų grupuočių įtaka ir autoritetas ėmė ženkliai mažėti, tačiau dėl turimų ryšių 

aukščiausiuose valdžios sluoksniuose (2005-2007 m. laikotarpiu Vladimiras Kumarinas (Barsukovas) dirbo 

Rusijos Valstybės Dūmos deputato Aleksandro Nevzorovo padėjėju19) TNG buvo pakankamai įtakinga, 

tačiau dekadai baigiantis, Rusijos prezidentu tapus Putinui ir teisėsaugos pareigūnams ėmus aktyviau 

“spausti” nusikaltėlių gaujas, “niekas nebenorėjo su jais [teisėsauga] kovoti, nes pabaiga buvo aiški – 

kalėjimas”20. Reketininkai veteranai iš aktyvios nusikalstamos veiklos vykdytojų “persikvalifikavo” į  “kažko 

dalininkus”, “įsigijo namus”, “tapo Naujaisiais rusais, milijonieriais, naujaisiais oligarchais”21, o kita dalis 

jau buvo žuvę tarpusavio kovose arba buvo nuteisti sėdėti ilgus metus kalėjime.  

2007 metais areštavus Barsukovą, kitus gaujos lyderius įkalinus (pavyzdžiui, buvęs aukšto rango TNG narys 

Mikhailas Gluščenko šiuo metu atlieka bausmę už žinomos Rusijos politikės ir disidentės Galinos 

Starovoitovos nužudymą)22 ar kitais būdais eliminavus, TNG pamažu prarado savo pozicijas nusikalstamo 

pasaulio hierarchijoje. Rasta duomenų, jog dalis TNG “rusų mafijos” narių išvyko į Ispaniją, kur toliau veikė 

“pagal kompetenciją” iki kol jiems buvo pateikti kaltinimai dėl neteisėtos veiklos vykdymo.23 Apie tai, jog 

TNG šiuo metu aktyviai veiktų konkrečiame Rusijos mieste ar rajone, informacijos nerasta. 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis apdorojimo24 

remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai 

parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl 

konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.  

                                                             
16 Tinklapis Crimerussia, “«Ночной губернатор» Петербурга Кумарин приговорен к 23 годам колонии” 
<https://crimerussia.com/contractkillings/nochnoy-gubernator-peterburga-kumarin-prigovoren-k-23-godam-kolonii/> [Žiūrėta 2019-01-18] 
17 Radio Free Europe/ Radio Liberty, Blood Sport: the Rise of Russia’s Gangster Athletes, https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-
gangster-athletes/27722386.html [Žiūrėta 2019-01-18] 
18 Ten pat, https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-gangster-athletes/27722386.html [Žiūrėta 2019-01-18] 
19 Interneto portalas Lenta.ru, “Барсуков (Кумарин), Владимир: Бывший вице-президент ОАО "Петербургская топливная компания” 

<https://lenta.ru/lib/14203528/> [Žiūrėta 2019-01-18] 
20 Radio Free Europe/ Radio Liberty, Blood Sport: the Rise of Russia’s Gangster Athletes, <https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-
gangster-athletes/27722386.html> [Žiūrėta 2019-01-18] 
21 Ten pat. 
22 Radio Free Europe/ Radio Liberty, Blood Sport: the Rise of Russia’s Gangster Athletes, https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-
gangster-athletes/27722386.html [Žiūrėta 2019-01-18] 
23 Bussiness Insider, “Spain to arrest “Tambov Gang” members”, https://www.businessinsider.com/r-spain-issues-warrants-for-russian-
officials-alleged-to-be-linked-to-crime-gang-2016-5 [Žiūrėta 2019-01-18] 
24 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
(https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi) 

https://crimerussia.com/contractkillings/nochnoy-gubernator-peterburga-kumarin-prigovoren-k-23-godam-kolonii/
https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-gangster-athletes/27722386.html
https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-gangster-athletes/27722386.html
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https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-gangster-athletes/27722386.html
https://www.rferl.org/a/blood-sports-rise-of-russia-gangster-athletes/27722386.html
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https://www.businessinsider.com/r-spain-issues-warrants-for-russian-officials-alleged-to-be-linked-to-crime-gang-2016-5

