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Варшава, 14.09.2017 

 

РОСІЯ ВИКРАЛА УКРАЇНСЬКОГО ЮНАКА, ЯКИЙ МАЄ ІНВАЛІДНІСТЬ                                                                  
І ЗВИНУВАЧУЄ ЙОГО В ТЕРОРИЗМІ 

 

24.08.2017 громадянин України Павло Гриб зник на території Білорусі. Через два тижні стало 
відомо, що він знаходиться в російському СІЗО. Гриб повідомив, що невідомі люди силоміць 
вивезли його із Білорусії і доправили в м. Краснодар (Росія). Федеральна служба безпеки Росії 
звинувачує його в «тероризмі». Раніше він писав критичні щодо Росії пости в соціальних 
мережах. Павло Гриб важко хворий і потребує в постійного лікування. В російському СІЗО він не 
отримує ліків, і через це йому загрожує смертельна небезпека. 

19-літній Павло Гриб спілкувався в Інтернеті з дівчиною з Росії, яка називала себе «патріоткою 
України». Між ними зав’язалися близькі стосунки. Вони домовилися зустрітися в Білорусії в 
м. Гомель, куди Павло Гриб приїхав 24.08.2017. Гриб обіцяв батькам повернутися в Україну цього 
ж дня, але не повернувся. 

25.08.2017 батько Гриба приїхав до Білорусії шукати сина. Протягом двох тижнів про 
місцезнаходження Павла Гриба нічого не було відомо. Влада Білорусії підтвердила, що він в’їхав 
на територію Білорусії, але назад в Україну не виїжджав, і при цьому в Білорусії його не 
затримували1. За  словами батька Гриба, білоруські міліціонери повідомили йому про те, що 
Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ РФ) розшукує його осина за звинуваченням у «скоєнні 
терористичного акту» (ст. 205 КК РФ). 

07.09.2017 МЗС України отримало повідомлення від ФСБ РФ про те, що Павло Гриб був 
затриманий 25.08.2017 2  і знаходиться в СІЗО-5 м. Краснодар (Росія). МЗС України назвало 
неприпустимим те, що Росія своєчасно не повідомила про затримання3. Українським консулам 
відмовляють у відвідуванні Павла Гриба.  

Декілька днів до Гриба не допускали адвоката. Лише 11.09.2017 адвокату Андрію Сабініну, якого 
найняла сім’я, вдалося зустрітися з Павлом Грибом. Адвокат повідомляє, що, зі слів, Гриба, ввечері 
24.08.2017 він йшов на автовокзал м. Гомель, маючи при собі квиток в Україну. В цей момент  
невідомі особи в цивільному посадили Гриба в мікроавтобус і відвезли кудись в ліс, де 
передали іншим людям, які тримали його день чи два в приміщенні без вікон. Після цього, як 
розповів Гриб, приїхали слідчі і оформили затримання. «І коли його привезли до відділку поліції, 
він дізнався, що це Смоленська область. Він побачив вивіску на відділку поліції. По-моєму, це 
місто Рябцево», – уточнив адвокат4. Там у нього взяли відбитки пальців в присутності адвоката, 
запрошеного поліцією. Після цього Гриба доправили в м. Краснодар5. Адвокату Сабініну стало 
відомо, що ще 17.08.2017 російський суд заочно прийняв рішення про арешт Гриба на два місяці 
– до 17.10.20176. 

                                                        
1
 https://euroradio.fm/ru/mvd-belarusi-do-sih-por-ne-znaet-gde-nahoditsya-ukrainec-ego-uzhe-nashli-v-rf  

2 https://hromadske.ua/posts/syn-ukrainskoho-viiskovoho-pavlo-hryb-perebuvaie-v-upravlinni-fsb-u-krasnodari-mzs  
3 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/7815-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-bezpidstavnim-zatrimannyam-fsb-rosijsykoji-federaciji-gromadyanina-ukrajini-pavla-griba  
4
 https://hromadske.ua/posts/pidiishly-liudy-v-shtatskomu-i-posadyly-v-mikroavtobus-advokat-pro-zatrymannia-pavla-hryba  

5
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686163808074826&id=100000436699400  

6 http://www.bbc.com/ukrainian/41254864?SThisFB  
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https://hromadske.ua/posts/syn-ukrainskoho-viiskovoho-pavlo-hryb-perebuvaie-v-upravlinni-fsb-u-krasnodari-mzs
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/7815-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-bezpidstavnim-zatrimannyam-fsb-rosijsykoji-federaciji-gromadyanina-ukrajini-pavla-griba
https://hromadske.ua/posts/pidiishly-liudy-v-shtatskomu-i-posadyly-v-mikroavtobus-advokat-pro-zatrymannia-pavla-hryba
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686163808074826&id=100000436699400
http://www.bbc.com/ukrainian/41254864?SThisFB
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Адвокат дав підписку про нерозголошення, тому не може коментувати суть звинувачень. Родичі  
Павла Гриба повідомляють, що раніше він ніколи не був на території Росії. Згідно слів батька 
Гриба, причиною кримінального переслідування могло стати те, що в 2013-2014 роках Павло 
(йому на той момент було 15-16 років) в соціальних мережах висловлював підтримку Революції 
Гідності та різко критикував військову агресію Росії проти України. 

Родичі і адвокати Павла Гриба вважають, що представники ФСБ РФ викрали його з території 
Білорусії, а зустріч із дівчиною була пасткою. На зв’язок з українськими7 і білоруськими8 ЗМІ 
вийшла дівчина, яка назвалася тією, з якою спілкувався Гриб. Вона заявила, що листувалася з 
Грибом в російській соціальній мережі «Вконтакте», після чого ФСБ РФ вийшло на неї і 
звинуватило в «тероризмі». За її словами, представники ФСБ пообіцяли закрити кримінальну 
справу проти неї, якщо вона домовиться про зустріч з Грибом. 

Павло Гриб від народження хворіє небезпечним для життя захворюванням і має інвалідність. 
Згідно з довідкою Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», Грибу поставлені такі 
діагнози: стійкі морфологічні та функціональні порушення роботи печінки; портальна гіпертензія; 
cпленомегалія; поліп антрального відділу шлунка та ін. Лікар Гриба повідомляє, що ці 
захворювання характеризуються порушенням кровообігу в печінці, внаслідок чого розширюються 
судини внутрішніх органів і може відкритися кровотеча9. Гриба направили на операцію, але він не 
встиг її зробити, так як потрапив в руки ФСБ РФ. Лікарі рекомендують Грибу постійно приймати 
ліки для підтримки здоров’я. Йому призначена сувора дієта і протипоказані емоційні 
перенапруження.  

11.09.2017 Європейський суд з прав людини вимагав від російського уряду до 25.09.2017 
направити медичну документацію про стан здоров’я Гриба і вказати, які ліки він отримує10. Проте,  
станом на 11.09.2017, Грибу не давали ліків. Про це стало відомо із повідомлення адвоката за 
підсумками зустрічі з Грибом: «Виглядає нормально, але переймається, що без ліків»11. В умовах 
російського СІЗО, без необхідної  медичної допомоги, життю Павла Гриба загрожує смертельна 
небезпека. 

Павло Гриб став черговою жертвою російської гібридної війни проти України. Від початку 
російсько-українського конфлікту близько 70 українських громадян зіткнулися з політично 
мотивованими кримінальними переслідуваннями в Росії і окупованому Криму. Росія висуває  
українцям найрізноманітніші обвинувачення (тероризм, екстремізм, шпигунство, вбивства 
російських громадян), тим самим використовуючи їх для цілей антиукраїнської пропаганди. 

Фундація «Відкритий Діалог» в рамках правозахисної кампанії LetMyPeopleGo закликає 
міжнародні організації, ЄС, ОБСЄ, ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста посилити тиск 
на владу Росії і вимагати термінового надання необхідної медичної допомоги Павлу Грибу, 
допуску до нього українських лікарів і консулів, а також його негайного  повернення в Україну. 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь: 

Ігор Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu; Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

                                                        
7
 https://hromadske.ua/posts/pavlo-hrib-znik-v-bilorusi  

8 https://euroradio.fm/ru/rossiyanka-kotoraya-vymanila-ukrainca-v-belarus-pavel-znal-ob-ugroze-ot-fsb  
9 https://censor.net.ua/r454391  
10

Після отримання відповідної інформації ЄСПЛ продовжить розгляд запиту адвокатів про прийняття термінових заходів у справі Гриба –

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1588871597819300&set=a.166858666687274.33838.100000894247173&type=3&theater ; 
https://twitter.com/minjust_gov_ua/status/907329838771515393?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2017%2F09%2F11%2F71548
42%2F  
11 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1686163808074826&id=100000436699400  
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