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ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПРИКОРДОННИК
УкраiниЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

..

ПОЛІТВ’ЯЗЕНЬ ПАТРІОТИ

Сподіватися на 
об’єктивність...

«Джура-прикордонник»«Там, де ми –  
там Україна»

ФОРУМ

СТОР. 2 СТОР. 4 СТОР. 7

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2, 565   
оформлено встановленим порядком

млн
осіб

осіб46
затримано за незаконне перетинання 
кордону, зокрема 26 незаконних 
мігрантів

затримано товарів і вантажів, які незаконно 
переміщувалися через державний кордон, 
на суму понад 

2,05 млн
грнСТОР. 3
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ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПЕТРО ЦИГИКАЛ 
ПЕРЕВІРИВ ГОТОВНІСТЬ ПАРАДНОГО РОЗРАХУНКУ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПО 
ГОЛОВНІЙ ВУЛИЦІ КРАЇНИ З НАГОДИ 27-Ї РІЧНИЦІ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.
В ОКРЕМІЙ КОМЕНДАТУРІ ОХОРОНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
ОЧІЛЬНИК ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА ПРИВІТАВ УЧАСНИКІВ ПАРАДНОГО 
РОЗРАХУНКУ НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ПРАПОРА І ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. ПЕТРО 
ЦИГИКАЛ ВИСЛОВИВ ВПЕВНЕНІСТЬ, ЩО КОЖЕН З УЧАСНИКІВ ГІДНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ВІДОМСТВО ПІД ЧАС ПАРАДУ І ДОКЛАДЕ МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ 
ПРИКОРДОННИКИ, ЯК І НА РЕПЕТИЦІЇ, БУЛИ НАЙКРАЩИМИ.

Серед найкращих
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КОРОТКО 
ПРО ГОЛОВНЕ

ФОРУМ

ЗІ СВЯТОМ!

 «НЕПТУН» ПОКАЗАВ  
РЕЗУЛЬТАТ
На полігоні, що на півдні Одеської 
області, відбувся плановий етап 
випробувань української крилатої 
ракети «Нептун». Цей комплекс 
здатен знищувати будь-які цілі на 
відстані до 300 кілометрів.

Президент України Петро По-
рошенко, коментуючи цю подію, 
повідомив про успішне випробу-
вання вітчизняних крилатих ракет, 
які можуть знищувати будь-які 
морські та наземні цілі, забезпечити 
надійну оборону Чорноморського 
та Азовського узбережжя.

Секретар Ради національної обо-
рони і безпеки України Олександр 
Турчинов, який був на полігоні під 
час випробувань, зазначив, що під 
час важливого етапу льотних ви-
пробувань крилата ракета укра-
їнського виробництва повністю 
виконала заплановану програму, 
точно вразивши морську ціль на 
відстані 100 км. 

Олександр Турчинов підкреслив, 
що за допомогою крилатих ракет 
«Нептун» можуть також бути зни-
щені військові та інфраструктурні 
об’єкти, зокрема «стратегічні мости 
та поромні переправи у випадку їх 
використання ворогом для агресії 
проти нашої держави».

Світлана ДЕЙЧУК

UKROBORONPROM  
ЗАХИСТИЛИ ВІД 
РОСІЙСЬКИХ 
КРЕДИТОРІВ
Президент України Петро  
Порошенко підписав закон про 
захист діяльності підприємств 
«Укроборонпрому». Документ має 
назву «Про внесення змін до  
законів України щодо вирішення 
деяких питань заборгованості  
підприємств оборонно-
промислового комплексу 
– учасників Державного кон-
церну «Укроборонпром» перед 
державою-агресором та/або 
державою-окупантом та забезпе-
чення їх стабільного розвитку».

Законом пропонуються механізми 
захисту діяльності підприємств 
«Укроборонпрому», які є об’єктами 
державної власності та мають 
стратегічне значення для економі-
ки і безпеки України, від негативних 
наслідків впливу Росії. 

Закон також забороняє примусове 
виконання рішень щодо стягнен-
ня заборгованості з підприємств 
«Укроборонпрому», де кредитором 
є юридична особа РФ.

Окрім того, документ передбачає 
зупинку існуючих та заборону 
відкриття нових виконавчих про-
ваджень щодо стягнення забор-
гованості з вказаних підприємств 
«Укроборонпрому». Зокрема, 
забороняється здійснення про-
вадження у справі про банкрутство 
підприємств.

Тетяна ФІЛІПЕНКО

Щиро вітаю вас з Днем незалежності України, найвелич-
нішим національним святом утвердження і розвитку україн-
ської державності! 

27 років тому український народ здобув свою незалеж-
ність та з надією і вірою розпочав відновлення та розбудову 
власної, вільної та незалежної держави, суверенітет якої 
визнав увесь світ. 

Про це мріяли десятки поколінь українців, але тільки нам 
судилося отримати цей важливий в історичному сенсі шанс 
бути господарями на своїй рідній, багатій та прекрасній землі. 

Сьогодні, як і 100 років тому прикордонники Окремого 
корпусу кордонної охорони УНР, ми зі зброєю в руках відсто-
юємо свою незалежність та територіальну цілісність у неого-
лошеній війні з російським агресором! 

Я впевнений, що прикордонникам вистачить патріотизму, 
сили та мужності захистити нашу країну та її державний  
кордон.

Охоронці кордону щоденно демонструють героїзм, зви-
тягу та відданість Батьківщині, як у повсякденній службі, так 
і під час виконання бойових завдань у районах проведення 
операції Об’єднаних сил, чим роблять вагомий внесок у 
захист нашої держави, утвердження її незалежності.

Вдячний усім військовослужбовцям, працівникам, вете-
ранам та вашим сім’ям за витримку, розуміння, терпіння та 
повсякденну самовіддану службу і працю на благо нашої рід-
ної України.

У цей святковий день бажаю вам доброї і щасливої долі, 
міцного здоров’я, щастя, миру і добробуту. Нехай Господь Бог 
оберігає вас від усіляких негараздів.

Нехай здійсняться усі ваші задуми і заповітні мрії.
Слава Україні!

 
Голова Державної прикордонної служби України

генерал-полковник Петро ЦИГИКАЛ

ого метою стало формування 
коректних та ефективних 
державних політик у сфері 
соціалізації ветеранів та залу-
чення представників влади до 

цього процесу. Серед учасників заходу – 
представники понад 120 ветеранських 
та волонтерських організацій з різних 
регіонів України та з-за кордону. Співор-
ганізатори Форуму – Благодійні Фонди 
«Інформаційно-координаційний центр» та 
«Повернись живим», партнери – Комітет ВР 
України з питань УБД та учасників АТО, а 
також Постійна делегація України в Парла-
ментській асамблеї НАТО.

У роботі Форуму взяли участь Прези-
дент України Петро Порошенко, Голова 
Держприкордонслужби Петро Цигикал, 
народні депутати, представники сектору 
безпеки.

Відкриваючи Форум, Президент сказав, 
що гарантом нашої свободи та державності 
є 344 тисячі учасників бойових дій на сході 
нашої держави, зусиллями яких Україна 
зупинила агресора. У 2014 році волонтери 
та добровольці звільнили більшу частину 
Донбасу. Глава держави переконаний, 
що несправедливо, коли ветерани пере-
бувають в оперативному резерві лише у 
військкоматах. Вони мають бути в кадро-

вому резерві кожного органу місцевого 
самоврядування, міністерства, комітету. 
Він висловив переконання, що на цьому 
форумі будуть вироблені конкретні кроки, 
які допоможуть відновити справедливість. 
Цьому сприятиме створення Міністерства 
у справах ветеранів, де мають працювати 
учасники бойових дій, здатні реально змі-
нити правила гри у нашій державі.

Президент подякував організаторам 
форуму – волонтерським організаціям 
та наголосив, що саме вони зробили зна-
чний внесок у розбудову української армії. 
Допомога волонтерів залишається важли-
вою для українського війська і нині. 

Міжнародний волонтерський форум 
відвідала посол США в Україні Марі Йова-
нович. Вона повідомила, що Сполучені 
Штати спостерігають позитивний досвід 

співпраці між урядовцями та українською 
громадою, а тому налаштовані надавати 
допомогу українському суспільству. 

Представник Міжнародного волон-
терського та ветеранського Форуму «Там, 
де ми – там Україна», голова правління 
благодійного фонду «Інформаційно-
координаційний центр» Оксана Гаврилюк 
зазначила, що позицію волонтерів і вете-
ранів готові почути представники влади. 
Це дуже важливо для держави. Нині волон-
терський рух перетворився на національну 
ідею, і чимало проблем державного зна-
чення обговорюється саме на волонтер-
ському рівні. Зокрема, питання соціальної 
адаптації ветеранів. Волонтерам є що пока-
зати і є чим поділитися з владою. Завдання 
Форуму – акумулювати ефективні проекти, 
спрямовані на питання медичної реабілі-
тації, психологічної адаптації та соціаліза-
ції ветеранів. 

Основними спікерами та модераторами 
заходу стали представники ветеранських та 
волонтерських організацій. У перший день 
учасники презентували проекти державних 
політик у сфері соціальної адаптації вете-
ранів, іноземний досвід соціалізації, а також 
представлено біржу ветеранських проектів. 
Наступного дня увагу присутніх акцентували 
на ролі волонтерського руху в російсько-
українській війні, волонтерських законодав-
чих ініціативах, питаннях медичної реабілі-
тації, а також – героїзації української армії, 
ветеранів та вшануванні пам’яті.                 n

www.president.gov.ua

«Там, де ми – там Україна»
У СТОЛИЧНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ 
АРСЕНАЛІ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ 
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ТА ВЕТЕРАНСЬКИЙ 
ФОРУМ «ТАМ, ДЕ МИ – ТАМ УКРАЇНА». 

Шановні прикордонники, дорогі ветерани!

Й
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ПУЛЬС КОРДОНУПАМ’ЯТЬ

НАРКО, ГРОШІ,  
ДВА СТВОЛИ
У рамках кримінального проваджен-
ня спільна група у складі офіцера 
оперативного-розшукового підроз-
ділу ДПСУ, поліцейських та пред-
ставників спецпідрозділу «Корд» 
обшукали приватну садибу в селі 
Виноградівка Болградського райо-
ну, що на Одещині. У теплиці вони 
виявили 23 кущі коноплі з ознаками 
культивування, а також – 50 грамів 
марихуани, пристрій для її спожи-
вання, дві одиниці незареєстрованої 
вогнепальної зброї – дробовики з 
набоями та 50 тисяч гривень. Під 
час обшуку затримано 25-річного 
громадянина.

Іван ІВАНЧУК

НІЧНІ СКАКУНИ
Завдяки оперативній інформації 
на ділянці відділу «Красноїльськ» 
затримано двох мешканців насе-
леного пункту Їжівці. Чоловіки на 
п’ятьох конях під покровом ночі 
сподівалися переправити до Румунії 
майже півсотні ящиків із близько 
20 тисячами пачок підакцизних 
сигарет. Затримати горе-бізнесменів 
допомогла група реагування з від-
ділення інспекторів прикордонної 
служби «Нижні Петрівці», до якої уві-
йшли військовослужбовці строкової 
служби.

Нині на буковинців складено  
адміністративні протоколи за ч. 2  
ст. 204-1 КУпАП. Справу буде скеро-
вано до суду.

Сергій БРОВКО

ОПЕРАЦІЯ «МІГРАНТ»
За дорученням МВС на всій тери-
торії держави проходять цільові 
профілактичні заходи під загальною 
назвою «Мігрант». Вони спрямо-
вані на запобігання порушенням 
законодавства про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства, 
протидію незаконній міграції та 
порушенням правил перебування 
іноземців на території України.

Від початку операції «Мігрант» 
Держ прикордонслужба України 
спільно з іншими взаємодіючими 
органами склала понад 1240 адмін-
протоколів за ст. 203 КУпАП «По-
рушення іноземцями та особами без 
громадянства правил перебування 
в Україні і транзитного проїзду 
через територію України». Загалом 
накладено штрафів на загальну суму 
понад 11,1 мільйона гривень. 

Крім того, в окремих регіонах 
сплановано комплекс практичних 
заходів. На ймовірних напрямках 
протиправної діяльності у контро-
льованих прикордонних районах 
організоване спільне несення 
служби. Зокрема, нині заходи про-
водяться в Сумській, Харківській 
та Луганській областях у тісній 
взаємодії військовослужбовців при-
кордонних загонів, співробітників 
оперативно-розшукових підрозділів 
Східного регіонального управління, 
підрозділів Національної поліції, 
Державної міграційної служби та 
Служби безпеки.

Анатолій КОВАЛЕНКО

ПІДГОТОВКА

Окремій комендатурі охорони і забезпечення Держприкордон-
служби очільник прикордонного відомства привітав учасників 
парадного розрахунку напередодні Дня Прапора і Дня Незалеж-
ності України. Петро Цигикал висловив впевненість, що кожен з 
учасників гідно представить відомство під час параду і докладе 

максимум зусиль для того, щоб прикордонники, як і на репетиції, були 
найкращими.

– Маю нагоду привітати усіх вас зі святом та побажати кожному міц-
ного здоров’я та твердості духу. Адже ви будете не тільки крокувати серед 
найкращих, ви продовжите виборювати незалежність та мир у нашій кра-
їні, і, сподіваюсь, із честю виконаєте поставлені перед вами завдання, – 
сказав під час своєї промови Петро Цигикал. Під час спілкування Голова 
ДПСУ вручив кращим військовослужбовцям відомчі відзнаки та нагороди.

Нагадаємо, що цього року в парадному розрахунку Державної прикор-
донної служби України крокуватимуть більше 400 курсантів та 42 офіцери 
Національної академії відомства імені Б. Хмельницького. Серед них 22 
учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористич-
ній операції на сході нашої країни.

Вперше цього року до параду військ залучили курсантів І курсу, які про-
демонстрували високий рівень стройової підготовки та відповідну май-
стерність. Відзначимо, що більшість учасників є відмінниками навчання, 
спортсменами та вже не вперше братимуть участь у такому заході. Очолю-
ватиме парадний розрахунок ректор Національної академії ДПСУ генерал-
майор Олег Шинкарук.                                                                                                n

Людмила ТКАЧЕНКО, 
фото Валерія ОЛІЙНИКА

В

П

Серед найкращих
ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПЕТРО 
ЦИГИКАЛ ПЕРЕВІРИВ ГОТОВНІСТЬ ПАРАДНОГО РОЗРАХУНКУ ДО 
ПРОХОДЖЕННЯ ПО ГОЛОВНІЙ ВУЛИЦІ КРАЇНИ З НАГОДИ 27-Ї РІЧНИЦІ 
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.

рисутні на заході Міністр вну-
трішніх справ України Арсен 
Аваков, його перший заступ-
ник Сергій Яровий, Голова 
Національної поліції Сергій 

Князєв, Командувач Національної гвар-
дії Юрій Аллеров, Голова Державної при-
кордонної служби Петро Цигикал, а також 
мешканці та гості столиці вшанували 
пам’ять загиблих правоохоронців хвили-
ною мовчання та поклали квіти до мемо-
ріалу.

– Сьогодні день, коли ми згадуємо 
наших побратимів, тих, хто загинув за 
наше сьогоднішнє життя, – наголосив 
Арсен Аваков.

Нагадаємо, щороку 22 серпня Укра-
їна вшановує загиблих правоохорон-

ців, які самовіддано, ціною власного 
життя охороняли безпеку співвітчизни-
ків, боролися зі злочинністю, захищали 
територіальну цілісність країни. 

– Кількість загиблих правоохорон-
ців непомірно зросла в ході проведення 
антитерористичної операції на сході 
країни. Безумовно, це велика втрата для 
їхніх родин та колег по службі, врешті 
для всієї держави. Тому наше завдання 
сьогодні – пам’ятати їхній подвиг. 
Наша держава, правоохоронні відом-
ства мають зробити все, щоб ці втрати  
були не марні, – сказав перший заступ-
ник Міністра внутрішніх справ Сергій 
Яровий.

Варто зазначити, що за сприяння 
МВС було підготовлено та презентовано 

на цьому заході двотомник під назвою 
«Книга пам’яті МВС». Це данина шани 
загиблим, які віддали свої життя під час 
виконання службових обов’язків.          n

Владислав ДУБЕНКОВ, 
фото автора

НА СОЛОМ’ЯНСЬКІЙ ПЛОЩІ 
МІСТА КИЄВА ПОБЛИЗУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ 
ВІДКРИТТЯ 13 МЕМОРІАЛЬНИХ 
ПЛИТ З ВИКАРБУВАНИМИ 
ІМЕНАМИ 300 ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, 
ГВАРДІЙЦІВ, РЯТУВАЛЬНИКІВ І 
ПРИКОРДОННИКІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ 
ПРИ ВИКОНАННІ СЛУЖБОВИХ 
ОБОВ’ЯЗКІВ.

Мужності. Вірності. ГероїзМу.
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політв’язень

Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ

ЗНАЙОМСТВО У СОЦМЕРЕЖІ: 
ВІД СПІЛКУВАННЯ  

ДО ПОБАЧЕННЯ
– За цей невеличкий період сталося 

дуже багато подій, пов’язаних із викра-
денням сина. І все це важко переживає 
наша сім’я, – говорить Ігор Олексан-
дрович. – Ніхто з нас у страшному сні 
не міг уявити, що звичайне знайомство 
мого тоді ще 19-річного сина з дівчи-
ною закінчиться саме так.

А все почалося із соціальних мереж, 
де Павло Гриб, як будь-який сучасний 
юнак, мав коло знайомств. Географічні 
поняття у наш час – не перешкода для 
спілкування. В одній з таких мережевих 
груп, серед інших, була і громадянка 
Росії, мешканка Сочі. – Павло відокре-
мив її із загальної групи, адже дівчина 
справляла позитивне враження. Крім 

того, вона досить пристойно спілкува-
лася українською мовою, натякаючи, 
що її родина має українське «коріння». 
– Це теж сподобалося моєму сину, – зга-
дує Ігор Гриб. – Згодом Павло і росіянка 
почали спілкуватися окремо, ство-
ривши додаткові аккаунти. Поступово 
їхнє листування перейшло у дружбу, а 
згодом вони вирішили зустрітися. 

Павло Гриб не захотів їхати на 
побачення у Сочі або інше російське 
місто. Як компроміс вирішили зустрі-
тися у білоруському Гомелі, у четвер 
24 серпня. Ця дата була вибрана не 
випадково: минулого року в цей період 
передбачалися чотири вихідні – з 24 
по 27 серпня. Разом з тим, юнак після 
побачення того ж дня планував повер-
нутися додому. Так він домовлявся з 
дівчиною. Квитки Павло одразу купив в 

обидва напрямки. Проте кількагодинна 
зустріч для молодого українця вияви-
лася фатальною.

ПІД «КОВПАКОМ» СПЕЦСЛУЖБ
– Протягом року вдалося встано-

вити повну картину викрадення (саме 
так необхідно трактувати цей випадок) 
мого сина з території Білорусі. На поба-
чення у Гомель неповнолітня грома-
дянка Росії (спецслужби її країни вико-
ристали дівчину, якій на той момент не 
виповнилося 18 років) приїхала разом з 
матір’ю. Після побачення та спілкування 
молоді люди поверталися додому своїми 
маршрутами. Павло пішов на автовок-
зал міста Гомеля, куди приїхав з України 
автобусом, – згадує Ігор Гриб.

І далі все відбувалося, як пишуть у 
детективах. Люди в цивільному поса-

Ігор Гриб: 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ – 
ГОЛОВНЕ СВЯТО 
НАШОЇ ДЕРЖАВИ, ЯКЕ 
ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ 
ДУШУ КОЖНОГО 
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ. 
ОДНАК ДЛЯ СІМ’Ї 
ПРИКОРДОННИКА ІГОРЯ 
ГРИБА ДАТА 24 СЕРПНЯ З 
МИНУЛОГО РОКУ СТАЛА 
СВОЄРІДНОЮ ТОЧКОЮ 
ВІДЛІКУ, БОЛІСНОЮ 
ДЛЯ УСІЄЇ РОДИНИ. 
САМЕ В ЦЕЙ ДЕНЬ, 
РІВНО РІК ТОМУ, ПАВЛА 
ГРИБА, 19-РІЧНОГО 
ХЛОПЦЯ, ВИКРАЛИ З 
ТЕРИТОРІЇ БІЛОРУСІ ТА 
НЕЗАКОННО ПЕРЕВЕЗЛИ 
В РОСІЮ. ЗГОДОМ, У 
КРАСНОДАРСЬКОМУ 
СІЗО, УКРАЇНЦЮ 
ОПЕРАТИВНО 
«НАМАЛЮЮТЬ» 
СТАТТЮ «ТЕРОРИЗМ» І 
РОЗПОЧНУТЬ ТАК ЗВАНЕ 
ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО.
СЬОГОДНІ НАШ 
СПІВРОЗМОВНИК 
ПІДПОЛКОВНИК ЗАПАСУ 
ІГОР ГРИБ, БАТЬКО 
ВИКРАДЕНОГО ЮНАКА.

«Сподіватися на об’єктивність   
у справі сина не доводиться»
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дили юнака в мікроавтобус та вивезли 
до лісу. Там хлопця пересадили в інший 
«бус», і через деякий час він опинився 
у російському Ярцевому, що неподалік 
Смоленська.

За дуже короткий термін громадя-
нина України не тільки викрали, а й 
оперативно перевезли через держав-
ний кордон на територію сусідньої з 
Білоруссю Росії (відстань між білорусь-
ким Гомелем та російським Ярцево –  
420 км). Це свідчить, що операція з неза-
конного викрадення та переміщення 
громадянина України була не експром-
том, а заздалегідь підготовлена спец-
службами. Павла кинули за ґрати і з ним 
почав «працювати» російський слідчий.

– Я дуже переживав, щоб сина не 
били при затриманні, як зазвичай 
роблять російські силовики, намагаю-
чись, в першу чергу, принизити жертву 
та зламати її морально. Ніхто з них не 
міг знати про хворобу Павла. Навіть 
один точний удар у живіт міг привести 
до непоправних наслідків. І ніхто сину 
не зміг би допомогти, – каже батько. – 
Згодом ми дізналися, що психологічний 
та фізичний тиск на Павла все ж таки 
здійснювали, але побої не були такими 
сильними.

ВИКРАДЕННЯ У БІЛОРУСІ: 
ВСЕ БУЛО РЕТЕЛЬНО  

СПЛАНОВАНО
Коли син не повернувся додому 24 

серпня та не відповідав на телефонні 
дзвінки, батько наступного дня поїхав 

таким же маршрутом у Білорусь. Вже 
згодом з’ясується, і це підтвердить 
водій автобуса Чернігів–Гомель, що 
обидва кордони перетнули всі паса-
жири – ані до кого у правоохоронців не 
було зауважень. Знаходячись у Гомелі, 
Ігор Гриб, як звичайний громадянин, 
звернувся до білоруської міліції з про-
ханням з’ясувати, чи не затримували 
його сина органи внутрішніх справ, 
або надати будь-яку інформацію про 
місцезнаходження Павла. І йому, пере-
глянувши базу даних, в усній формі 
повідомили, що Павло Гриб знахо-
диться у розшуку ФСБ Росії. 

– Знаючи технологію роботи при-
кордонних служб, я сподівався, що 
прізвище мого сина у разі розшуку має 
бути у базі даних білоруських право-
охоронців, однак його не було, – гово-
рить Ігор Олександрович. – 26 серпня 
я намагався офіційно звернутися до 
Гомельської прикордонної групи, 
однак на контакт вони не пішли. Тоді 
я зрозумів, що офіційної інформації не 
отримаю, а моя активність може при-
звести до негативних наслідків вже для 
мене самого. Необхідно було терміново 
повертатися на територію України. 

ХВОРОБА ПАВЛА ПОТРЕБУЄ 
РЕГУЛЯРНОГО КОНТРОЛЮ
Вже у перший робочий день після 

свят, 28 серпня, Ігор Гриб скликав 
прес-конференцію. – Я переслідував 
дві основні мети, звертаючись того дня 
до суспільства через ЗМІ, – говорить 
батько Павла. – По-перше, це оприлюд-
нення інформації про викрадення мого 
сина, громадянина України, з тери-
торії Білорусі силовими структурами 
третьої країни. По-друге, як батько, я 
відкрито повідомив про хворобу сина, 
посилаючи сигнал росіянам, що Павло 
потребує не тільки регулярного медич-
ного нагляду: у разі погіршення стану 
йому необхідна спеціалізована вузь-
копрофільна лікарська допомога. Хло-
пець п’є пігулки, які постійно повинні 
бути при ньому. 

Загалом хвороба Павла Гриба – 
справа суто медична і триває з дитин-
ства. Син офіцера-прикордонника 
народився 1 липня 1998 року. Майор 
Ігор Гриб тоді вже два роки проходив 
службу в Чернігівському прикордон-
ному загоні. Звичайно, народження 
дитини – радість для всієї родини. 
Однак зовсім скоро з’ясувалося, що 
малеча не зовсім здорова. 

– Ми пройшли через руки багатьох 
медиків на Чернігівщині, декілька 
разів консультувалися зі столич-
ними лікарями. Дієву допомогу Павлу 
змогли надати лише в київському 
Охматдиті, – продовжує Ігор Гриб. – 
В медичній картці сина тоді з‘явився 
висновок: «динамічне медичне спо-
стереження». Це означало регулярні 
консультації та профілактичний огляд 
у вузькопрофільних фахівців, а у разі 
необхідності, – оперативне звернення 
до Охматдиту.

Зважуючи на ці обставини, офіцер 
звернувся тоді до вищого керівництва 
з проханням перевести його, врахову-
ючи сімейні обставини, для подаль-
шого проходження служби у київський 
гарнізон. Це прохання, мовою військо-
вих, було задоволено. Так родина Гри-
бів опинилася у столиці. Батько про-

довжив службу, у 2002 році закінчив 
навчання у Національній академії Дер-
жавної прикордонної служби, а за сім 
років, маючи загальну вислугу 27 років 
календарної безперервної військової 
служби, звільнився у запас.

Щоб спростувати недостовірну 
інформацію, яка й досі присутня в 
інформаційному полі, необхідно ска-
зати, що у 2015 році, під час чергової 
хвилі мобілізації, підполковник запасу 
Ігор Гриб повернувся до лав прикор-
донного відомства. Прослуживши зага-
лом 14 місяців, він, відповідно до чин-
ного законодавства, був звільнений 
у запас. На сьогоднішній день батько 
Павла Гриба – суто цивільна особа і у 
ніяких мілітарних організаціях різного 
ґатунку не перебуває. 

БІЛОРУСЬКА СТОРОНА  
ЗВОЛІКАЛА

З ВІДПОВІДЯМИ
– Повернувшись з Гомеля, я ще 27 

серпня звернувся до Служби безпеки 
України із заявою про зникнення сина, 
того ж дня був на прийомі у першого 
заступника Голови Державної при-
кордонної служби, – продовжує Ігор 
Гриб. – Василь Миколайович Серватюк, 
вислухавши мене, дав розпорядження 
підготувати відповідний запит до 
білоруських колег з проханням повідо-
мити, чи перетинав громадянин Укра-

їни Павло Гриб кордон з Білоруссю. 
Знаєте, через який час наше прикор-
донне відомство отримало відповідь 
на суто технічне питання від білорусь-
кої сторони? Для цього знадобилося 12 
днів! 

Якщо продовжити ситуацію з біло-
руськими правоохоронцями, необ-
хідно відмітити, що кримінальна 
справа щодо зникнення нашого гро-
мадянина все ж таки була ними пору-
шена. Однак, за оцінкою Ігоря Олек-
сандровича, робота просувалася 
вельми мляво. І як тільки російська 
сторона офіційно визнала, що хлопець 
знаходиться у їхньому СІЗО, білоруси 
швидко закрили справу.

Абсолютно індиферентними є офі-
ційні відповіді російської сторони. 
Листи приходять із запізненням і ско-
ріше схожі на бюрократичні відписки, 
аніж ґрунтовну відповідь на запит.

ОБВИНУВАЧЕННЯ 
ПО-РОСІЙСЬКИ

МАЄ ВЛАСНУ ЛОГІКУ
23 липня 2018 року, через 11 міся-

ців після викрадення Павла Гриба, від-
булося перше засідання по суті справи. 
Стаття, за якою хочуть засудити юнака, 
досить жорстка – «тероризм» та «спри-
яння у терористичній діяльності». Тер-
міни покарання залежно від тяжкості 
скоєного – до 10 років в’язниці. 

У 2015 році, під час чергової хвилі 
мобілізації, підполковник запасу 

Ігор Гриб повернувся до лав 
прикордонного відомства.
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– Ми спостерігали за ходом цього 
дійства, – говорить Ігор Олександрович. 
– Зазвичай, обвинувачення за такою 
серйозною статтею зачитується не одну 
годину. У судовій практиці є випадки, 
коли присутні заслуховували сторону 
звинувачення кілька днів. Однак у 
нашому випадку текст був зачитаний 
протягом 275 секунд. Російським про-
курорам знадобилося менше п’яти хви-
лин, щоб обґрунтувати свою позицію і 
висунути серйозне звинувачення. 

За словами батька Павла, всі факти, 
що нібито підтверджують терорис-
тичну складову, базуються на соцме-
режах. Тобто основою звинувачень у 
тероризмі стали скріншоти. Відкривши 
справу наприкінці серпня, слідчі дово-
дять, що Павло підбурював дівчину 
підірвати випускну «лінійку», яка 
зазвичай проходить наприкінці травня 

в освітньому закладі, де навчалася 
знайома українця! Одним словом, за 
переконанням сторони звинувачення, 
своїми діями юнак прагнув підірвати 
внутрішню ситуацію у Російській 
Федерації…

ТОТАЛЬНИЙ ТИСК  
НА ПАВЛА

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЦІЛОДОБОВО
Окрема історія – про умови, у яких 

знаходиться 20-річний хлопець. На 
думку батька Павла Гриба, на сина 
здійснюється комплексний тиск. – 
Якщо коротко охарактеризувати пси-
хологічну ситуацію – це інформацій-
ний вакуум. Павло не отримав жод-
ного листа, хоча йому, я точно знаю, 
писав Президент України, надсилали 
листи підтримки друзі, просто зна-
йомі, члени нашої родини. Врешті-
решт – мати! Жодного аркуша він не 
прочитав. Раз на квартал дозволяється 
зустріч з консулом, по мірі необхід-
ності, поки тривало досудове слідство 
– з адвокатом. 

За формальними ознаками, Павлу 
не дозволяють користуватися коштами, 

які він отримує переказами. Таким 
чином, юнак як арештований, не може 
купувати у магазині, що на території 
СІЗО, засоби особистої гігієни, необ-
хідні ліки, продукти харчування. До 
речі, самі тюремники, характеризуючи 
раціон, говорять, що він нагадує своє-
рідну дієту. 

Одного разу захисник Павла Гриба 
дізналася, що його підзахисного 
викликали на допит без її присутності. 
Зробивши протест слідчому, адвокат 
отримала вбивчу відповідь: «Ви ж його 
не годуєте! А я йому бутерброди при-
ніс». Це низько та підло, враховуючи 
те, що і продуктові передачі Павло Гриб 
отримував не в повному обсязі. «Дохо-
дить до абсурду, – каже його батько, – 
сусіду по камері мого сина заборонили 
отримати передачу від матері, дума-
ючи, що він чимось може пригостити 

українця. Іншими словами, тюремники 
знаходять будь-який привід, нехай і 
формальний, аби залишити Павла без 
мінімальної підтримки. Хоча здорове 
та повноцінне харчування, вживання 
ліків, періодичний огляд у медиків – 
це не забаганка, а питання збереження 
життя мого сина». 

Зневага російської Феміди поля-
гала і в тому, що, по суті, залишилось 
без уваги рішення Європейського суду 
з прав людини щодо обстеження меди-
ками Павла Гриба. Українські лікарі, 
які поїхали до Росії, повернулися з від-
рядження ні з чим. Їх просто не пус-
тили на територію СІЗО.

БРАНЦІВ КРЕМЛЯ ЩОДНЯ  
СТАЄ БІЛЬШЕ

Після незаконного ув’язнення сина 
Ігор Гриб налагодив контакти з роди-
чами інших бранців, яких кинули за 
ґрати у Росії та на тимчасово окупова-
ній території України. «Загалом таких 
родин більше сімдесяти. Нас, людей 
різних, поєднали трагедії. Ми почали 
зустрічатися, обговорювати спільні 
заходи, пропонували ідеї. Поступово 

народилася думка про необхідність 
створення та реєстрації громадського 
об’єднання. Так з’явилося «Об’єднання 
родичів політв’язнів Кремля», яке 
ставить перед собою завдання більш 
активно порушувати нашу спільну 
проблему і, так би мовити, спонукати 
вітчизняні органи державної влади 
наполегливіше займатися цими болю-
чими для нас питаннями, – говорить 
Ігор Гриб.

Крім громадського об’єднання був 
створений і благодійний фонд, який 
має на меті фінансово супроводжу-
вати реалізацію багатьох практичних 
завдань. Однак, за словами Ігоря Олек-
сандровича, його наповненість була не 
достатньою для вирішення наявних 
проблем. Тому зібрані кошти призна-
чили на інформаційні заходи. Напри-
клад, були організовані фотовис-

тавки у кількох європейських країнах. 
«Справа в тому, що більшість європей-
ців і досі – під інформаційним впли-
вом російської пропаганди. Ми бага-
тьом розкривали очі на беззаконні дії 
російської влади. Для деяких це було 
справжнім відкриттям!».

Ігор Гриб поступово втягнувся в 
роботу громадського об’єднання з 
багатьох питань, пов’язаних з темою 
незаконного утримання наших гро-
мадян за російськими гратами. І коли 
він дізнався, що новостворене Мініс-
терство з питань тимчасово окупова-
них територій проводить конкурс для 
заміщення вакантних посад підроз-
ділу, який займатиметься проблемами 
політв’язнів, не став роздумувати. 

– Я одразу вирішив брати участь у 
відборі, пройшов конкурс та виграв 
право зайняти посаду начальника від-
ділу з питань осіб, позбавлених осо-
бистої свободи. І з 7 червня цього 
року приступив до виконання нових 
обов’язків, – говорить Ігор Олексан-
дрович. – Мотивація у мене висока, 
використовую накопичений досвід та 
знання, займаючись проблемами укра-

їнців, незаконно утримуваних у росій-
ських тюрмах. Сьогодні ми працюємо 
над створенням потужної юридичної 
бази, щоб на правових засадах боро-
тися з політикою російської влади. 
Ми, як мирна країна, були не готові 
до такої безпринципної та хижацької 
політики з боку сусіда стосовно наших 
громадян. Майже щодня я отримую 
інформацію та телефонні дзвінки від 
родичів або адвокатів, які повідомля-
ють про нові затримання співвітчиз-
ників на території країни-агресора. 
Бранців Кремля стає все більше...

ТИСК НА РОСІЮ  
ПОСИЛИТЬСЯ

Додатковим підтвердженням сер-
йозності позиції нашої держави стала 
подача Шостої Міждержавної заяви 
проти Російської Федерації до Євро-
пейського суду з прав людини (ЄСПЛ) 
щодо українських політв’язнів, яких 
незаконно утримує Росія. Коменту-
ючи дії української сторони, міністр 
юстиції Павло Петренко зауважив: 
«Уперше подається юридичний доку-
мент українським урядом проти 
Російської Федерації, який описує ці 
масові порушення прав людини, що 
допускаються стосовно українських 
політв’язнів на території РФ, з кон-
кретними прізвищами причетних до 
цього російських посадовців, в тому 
числі і високопосадовців. Це дає для 
нас аргумент перед нашими міжна-
родними партнерами щодо введення 
додаткових санкцій, зокрема персо-
нальних, проти всього керівництва РФ 
і причетних до цих політично вмоти-
вованих переслідувань чиновників, 
які там працюють».

Крім того, за словами міністра, 
Україна звертатиметься до міжнарод-
них партнерів з пропозицією фор-
мувати окремий санкційний список 
за аналогом «списку Магнітського», 
де буде перелік осіб, які причетні до 
викрадення і позбавлення волі, зну-
щання і катування українських гро-
мадян, ув’язнених за політичними 
мотивами на території Росії. Павло 
Петренко також нагадав, що Міждер-
жавна заява проти Російської Феде-
рації до ЄСПЛ щодо українських 
політв’язнів, яких незаконно утримує 
Росія, описує події стосовно 71 укра-
їнця. Проте перелік є відкритим і буде 
доповнюватися залежно від кількості 
зібраних доказів. 

«Наша мета – отримати рішення 
ЄСПЛ, де буде констатовано пору-
шення вказаних норм Конвенції і 
зобов’язання РФ звільнити українців та 
повернути їх на територію України» – 
наголосив міністр юстиції Петренко.

Прощаючись, я запитав Ігоря Олек-
сандровича стосовно можливого судо-
вого рішення, яке чекає на його сина. 
На мить задумавшись, батько Павла 
відповів: «Російський адвокат Ілля 
Новіков, аналізуючи роботу колег, що 
займаються справами українців, кину-
тих за ґ     рати, сказав, що робота захис-
ника таких бранців направлена не на 
виправдання підзахисного, а на змен-
шення терміну ув’язнення. Як бать-
кові мені це непросто усвідомлювати, 
але мушу прийняти, що об’єктивного 
рішення не варто чекати».                          n
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«Джура-прикордонник»
ПАТРІОТИ

У нікальність вишколу 
полягає у раціональ-
ній системі національ-
ного та військово-
патріотичного вихо-

вання молоді з усіх прикордонних 
областей, зокрема й тих, що знахо-
дяться на так званій лінії розмеж-
ування. Програма сприяє форму-
ванню здорового способу життя, а 
також підвищує інтерес молоді до 
військової служби. Вишкіл навчає 
діяти в команді і розвиває відпо-
відальність за спільну справу.

Протягом тижня учнівські 
сотні під назвами: «Бандерівці», 
«Мазепинці», «Бульбівці» та «Пет-
люрівці» гуртувалися в єдину 
велику родину. Жили за чітким 
графіком, що передбачав ран-
кові та вечірні руханки (зарядки) 
і кола (зібрання). Для вчите-
лів проводили семінари, а для 
учнів − пізнавальні вікторини. 

За час перебування у Кіно-
логічному центрі прикордон-
ники продемонстрували юним 
«джурам» новітні зразки зброї 
та техніки, що є на озброєнні 
Держприкордонслужби. Також 
гості оцінили високий рівень 
підготовки чотирилапих поміч-
ників охоронців кордону. Служ-
бові собаки продемонстрували, 
як вони виявляють наркотичні 
засоби, зброю, вибухівку, а 
також як відбувається пошук та 
затримання правопорушників.

З особливим інтересом діти 
здобували практичні навички слі-
дознавства, топографічного орі-
єнтування і тактичної медицини. 
У відділі прикордонної служби 
«Рава-Руська» всі охочі змогли 
відпрацювати нормативи з роз-
бирання та збирання АК-74 та ПМ, 

спорядження магазинів. Учасники 
вчилися стріляти з бойової зброї 
та метати ручні осколкові гранати.

Своєрідною родзинкою виш-
колу була гра із застосуванням 
ручної пневматичної зброї (марке-
рів) – пейнтбол, де «джури» опано-
вували навички роботи в команді.

У ВПС «Рава-Руська», куди 
направилася перша сотня «Пет-
люрівців», учні оглянули місце 
несення прикордонної служби й 
територію підрозділу. Тут при-
кордонники навчали молодь орі-
єнтуватися на місцевості вико-
ристовуючи підручні засоби, 
небесні світила для визначення 
сторін світу, а ще топографічні 
та туристичні карти. Окрім того, 
діти дізналися від охоронців 
рубежу чимало нового про спо-
соби дій під час пошуку право-
порушників, порядок засто-
сування зброї, фізичної сили 
та спеціальних засобів при 
затриманні. Прикордонники 
продемонстрували учням про-
цедуру огляду автомобілів та 
процес перевірки паспортів.

У свою чергу, сотні «Бенде-
рівців», «Бульбівців» та «Мазе-
пинців» на практиці засвоювали 
основи слідознавства, вчилися 
орієнтуватися на місцевості. 
Програма передбачала поря-
док вивчення слідів, визна-
чення напрямку руху, давності 
слідів та способів введення в 
оману, які застосовують пра-
вопорушники при перетині 
контрольно-слідових смуг.

Учасниця вишколу Тетяна 
Кулакевич ділиться враженнями: 
«З першого дня перебування у 
Кінологічному центрі мені сподо-
балася атмосфера, яка панує під 

час гри. Кожного дня у нас цікава 
та насичена програма. Сьогодні 
ми побачили, як кінологи шукають 
контрабанду, як здійснюється 
паспортний контроль. З нетер-
пінням чекаю майстер-класу з 
надання першої медичної допо-
моги та практичних стрільб. 
Було цікаво навчитися розби-
рати та збирати автомат».

Молодь випробувала себе і 
у «Тереновій грі» – змаганнях 
формату таборування. Ця гра 
складалася з фізичного, інтелек-
туального та творчого етапів. У 
грі брали участь дві команди, 
кожна з яких отримує нару-
кавні пов’язки, що символізують 
життя. Відповідно до специ-
фіки заходу, команди розіграли 
цікаву ситуацію – змагалися 
«прикордонники» та «контр-
абандисти» – у кожного було своє 
завдання. «Контрабандисти» 
мали непомітно пройти через 
кордон, а «прикордонники» не 
допустити цього і виявити контр-
абанду. Це було цікаво й інформа-
тивно. До речі, перемогу здобули 
сили добра – «прикордонники»!

Церемонія закриття Все-
українського вишколу «Джура-
прикордонник 2018» відбулася 
на плацу Кінологічного навчаль-
ного центру у місті Великі Мости. 
Кожен з учасників цього заходу 
отримав пам’ятні нагороди від 
Міністерства молоді та спорту 
України, Львівської обласної дер-
жавної адміністрації і Державної 
прикордонної служби України. 
На завершення вишколу для усіх 
присутніх виступив Академіч-
ний ансамбль пісні і танцю Дер-
жавної прикордонної служби 
України.                n

У КІНОЛОГІЧНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 
ЛЬВІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО 
ЗАГОНУ ПРОЙШОВ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВИШКІЛ 
«ДЖУРА-ПРИКОРДОННИК», 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 100-РІЧЧЮ 
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОСТІ ТА 100-РІЧЧЮ 
УТВОРЕННЯ ОКРЕМОГО КОРПУСУ 
КОРДОННОЇ ОХОРОНИ УНР. У 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИХ 
ЗАХОДАХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПОНАД 
ЧОТИРИ СОТНІ ШКОЛЯРІВ З 
54 ПРИКОРДОННИХ РАЙОНІВ 
УКРАЇНИ.

Вишкіл для 
відважних

Владислав ДУБЕНКОВ, 

малюнок Беати КУРКУЛЬ  
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Г

В РАМКАХ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ 
ЗУСТРІЛИСЯ З УЧАСНИКАМИ КРАЙОВОГО ПЛАСТОВОГО ТАБОРУ «ЛЕГІОН». 

оловна мета організації – спону-
кання її учасників до самопізнання, 
пошуку свого покликання та життє-
вого шляху через спільну систему 
тренінгів, вправ, занять та змагань. 

Відповідно, зустріч із «зеленими кашкетами» 
стала для «легіонерів» не лише цікавою та пізна-
вальною, а й корисною. 

Знайомство з прикордонниками відбулось у 
відділі прикордонної служби «Лужанка». Чотири 
десятки юнаків з усіх куточків України побачили 
на власні очі, як охороняються кордони нашої 
держави. Військовослужбовці відділу розповіли 

гостям про особливості та тонкощі своєї професії, 
а також про хитрощі, які вигадують зловмисники 
при спробах порушити кордон.

Особливе зацікавлення пластунів викликали 
сучасні зразки озброєння, технічні та спеціальні 
засоби, а також автомобільна техніка охоронців 
рубежів.

Наостанок хлопцям розповіли про умови при-
йому на військову службу за контрактом: її пере-
ваги, соціальні пільги та гарантії військовослужбов-
цям Державної прикордонної служби України.        n

Леся ФЕДОРОВА

Зустріч з «Легіонерами»

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

* * *
Священні рубежі твої, Вітчизно, 
Землі, де жили прадіди-діди.
Не осоромлять честь твою і славу
Кордону вірні доньки і сини!

Охороняють рідну Батьківщину,
Її кордони зірко стережуть,
Через віки несуть козацьку славу,
І незалежність-волю бережуть!

Не схилять бурі ніжний цвіт калини,
Колосся стигле й неба висоту.
Надійний щит є в України:
Служба прикордонна на посту!

Людмила 
КАТЕРИНИЧ

* * *
А що для тебе незалежність, Брате,
От ті ліси, лани, калина біля хати,
Земля родюча, вільна і своя,
Безхмарне небо, а під нім жнива?

Для козака – ще вільний степ широкий,
Добротний кінь і ясні зорі над чолом,
Дружина в яслах колихає немовлятко,
І спів пташиний ситий за вікном

Не треба іншого чужого краю,
Лиш сили в Господа благаєм,
Щоб дати відсіч нечесті любій,
Не виживать, а жити на землі своїй.

Тримаймо ж шаблі гострими у ножнах,
Бо хочеш миру – до війни готуйсь,
І пам’ятаймо, жить у мирі легко,
Лиш важко того миру досягнуть!

Андрій ПОЛІЩУК

НЕЗАЛЕЖНІЙ 
УКРАЇНІ Колектив Департаменту особо-

вого складу Адміністрації Держав-
ної прикордонної служби України 
вітає заступника директора депар-
таменту – начальника управління 
організаційно-мобілізаційної 
ро боти полковника Шуляківського 
Ігоря Володимировича з 60-річ-
ним ювілеєм. 

Прийміть наші щирі, сердечні 
вітання, сповнені людської шани і 
поваги. Бажаємо Вам нових здобут-
ків, незгасної енергії та невтомності 
у щоденній відповідальній діяльності 
на благо українського народу. Ваша 
творча енергія і життєлюбність, 
організаторський талант, відда-
ність справі та високий професіона-
лізм нехай і надалі плідно слугують 
нашій державі. Міцного вам здоров’я, 
добра, миру, сімейного благополуччя 
та звичайного людського щастя. Хай 
здійсняться Ваші мрії та сподівання!


