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(Початок на стор. 1)
Президент Європарламенту 

вважає, що затримання і стан «цьо-
го вироку викликає стурбованість 
щодо політично вмотивованої його 
природи та щодо вибіркового вико-
ристання законодавства в Україні».

«У мене є серйозні сумніви щодо 
справедливості, незалежності та 
прозорості цього суду», — заяв-
ляє Бузек. Він нагадав, що стаття, 
за якою засудили Тимошенко, була 
прийнята ще за часів СРСР.

«Це дивна практика в демокра-
тичній країні. Україна — велика кра-
їна, яка заслуговує кращого», — під-
креслив він.

У зв’язку з цим Бузек висловив 
надію, що до Кримінального кодек-
су дуже скоро будуть внесені відпо-
відні поправки, і за них проголосує 
Верховна Рада.

Німеччина в свою чергу поши-
рила заяву міністра закордонних 
справ Гідо Вестервелле. «Сьогод-
нішній вирок колишньому прем’єр-
міністру Юлії Тимошенко — це 
удар по засадах правової держави в 
Україні. На жаль, усе це кидає дуже 
негативне світло на ситуацію з прин-
ципами правової держави в Україні. 
Це рішення не може залишитися без 
наслідків для відносин України як із 
нами, так і з ЄС загалом», — заявив 
Вестервелле.

За його словами, тепер німецька 
влада «дуже уважно спостерігатиме, 
як у Києві обходитимуться зі спра-
вою Тимошенко та справами інших 
членів колишнього уряду».

Голова Європейської народної 
партії Вільфред Мартенс, як пові-
домляє «Інтерфакс-Україна», висло-
вився за припинення переговорів із 
Україною щодо асоційованого член-
ства в Євросоюзі. Президент ЄНП 
назвав судовий процес над Тим-
ошенко «ганебним для країни, яка 
заявляє про свої європейськi праг-
нення та намiри пiдписати угоду про 
асоцiацiю».

Низка депутатів Європейського 
парламенту, реагуючи на винесений 
Юлії Тимошенко судовий вирок, 
повідомили про те, що у Європар-
ламенті існує думка, що візит Пре-
зидента України Віктора Януковича 
до Брюсселя, що заплановано на 20 
жовтня, має бути скасований. «Якщо 

наші погані відчуття підтвердяться, 
думаю, що відповіддю має бути ска-
сування візиту Януковича до Брюс-
селя», — сказав у інтерв’ю депутат 
ЄП Яцик Саріуш-Вольський.

«Якщо українська влада нама-
гається зруйнувати опозицію, ви-
користовуючи закон, тоді в нас є 
проблема в сфері демократії та вер-
ховенства права. На цій підставі єв-
ропейська перспектива для України 
неможлива», — заявив депутат.

У свою чергу депутат Ель-
мар Брок каже, що Україна має 
розв’язати ситуацію, пов’язану зі 
справою Тимошенко, до візиту Яну-
ковича в Брюссель. Це питання має 
отримати вирішення, а якщо ні, то 
Януковичу не буде дозволено при-

їхати до Брюсселя.
«Спосіб, яким проводиться цей 

судовий процес, а також сьогодніш-
ній вирок є свідченням політизації 
судової системи України», — йдеть-
ся в заяві Міністерства закордон-
них справ Польщі, розміщеній на 
сайті МЗС.

«Імідж України як країни, що 
переживає фундаментальну про-
європейську трансформацію, було 
серйозно заплямовано. Польща нео-
дноразово наголошувала — як у ЄС, 
так і під час безпосередніх контактів 
із українською владою — на необ-
хідності зробити все можливе для 
забезпечення справедливості, про-
зорості цього судового процесу та 
дотримання всіх прав, якими пови-
нен користуватися будь-який обви-
нувачуваний», — ідеться в заяві.

«Не можна не брати до уваги той 
факт, що керівництво багатьох дер-
жав і світова громадськість сприй-
мають увесь цей судовий процес як 
ініційований винятково з політич-
них мотивів», — заявили в росій-
ському МЗС.

«Обвинувачуючи Тимошенко в 
перевищенні влади при укладанні 
контракту на постачання російсько-
го газу в 2009 році, Печерський суд 
проігнорував переконливі свідчення 
того, що згадані газові домовленості 
були оформлені в строгій відповід-
ності з законодавством Росії й Укра-
їни та засадничими нормами міжна-
родного права», — підкреслюється 
в заяві. «Це очевидний антиросій-
ський підтекст у всій цій історії. По 
суті, Тимошенко судили за чинні 
та ніким не скасовані юридично 
зобов’язуючі угоди між ВАТ «Газп-
ром» і НАК «Нафтогаз України», — 
вважають у Росії.

Глава британського МЗС Вiльям 
Хейг теж висловив глибоке занепо-
коєння вироком екс-прем’єровi Юлiї 
Тимошенко.

«Україна висловлює намiр коли-
небудь вступити до Європейсько-
го Союзу. Британiя пiдтримує цю 
мету. Проте це не вiдбудеться доти, 
доки Україна не продемонструє 
вiдповiднiсть найвищим демокра-
тичним стандартам», — ідеться в 
заявi Хейга.

«Засудження Тимошенко та 
справи проти iнших представникiв 

попереднього уряду ставлять пiд 
сумнiв прихильнiсть України до 
цих цiнностей», — цитує дипломата 
«Інтерфакс-Україна» з посиланням 
на Бi-бi-сi.

Вiн також зазначив, що ви-
рок Тимошенко «викликає глибоку 
стурбованiсть» i може стати серйоз-
ною перешкодою для пiдписання та 
ратифiкацiї угод про асоцiацiю з ЄС i 
створення зони вiльної торгiвлi.

«Судовий вирок екс-прем’єр-
міністру Юлії Тимошенко є політич-
ним «харакірі» української влади», — 
заявив лідер партії «УДАР» Віталій 
Кличко. На його переконання, весь 
перебіг процесу, застосування сили 
проти прихильників екс-прем’єра 
біля Печерського суду та безпреце-
дентно жорстокий вирок свідчать 
про встановлення диктатури в Укра-
їні. Кличко збирається порушити 
питання репресій проти опозиції в 
Україні на всіх зустрічах із амери-
канськими високопосадовцями.

«Міжнародна ізоляція України 
може стати реальністю. Відповідаль-
ність за це повністю лягає на ко-
манду Президента Януковича. Цей 
процес також засвідчив, що сьогодні 
в Україні відсутні незалежний суд і 
правосуддя», — заявив Кличко.

Він також зауважив, що «у будь-
якій цивілізованій країні за свої 
політичні прорахунки та рішення 
політики несуть політичну відпо-
відальність, а не сидять у в’язниці. 
Спроба влади ізолювати свого опо-
нента свідчить про неготовність 
команди Януковича до чесної кон-
курентної боротьби за симпатії 
виборців, бажання «зачистити» 
опозиційний табір напередодні пар-
ламентських виборів».

Політолог, керівник Соціологіч-
ної служби «Український барометр» 
Віктор Небоженко переконаний, що 
ЄС після оголошення обвинувально-
го вироку Юлії Тимошенко застосує 
санкції проти українських чинов-
ників. «Є «список Магнітського» — 
санкції для прокуратури й Адміні-
страції президента Росії. Є «список 
Лукашенка» — це санкції відносно 
прокуратури, Адміністрації прези-
дента Білорусі. Так само з’явиться 
так званий «список Тимошенко». На 
думку політолога, саму Тимошенко 
ніхто питати не буде. У список по-

траплять замовники, організатори 
та виконавці досудової розправи 
над політичними противниками.

«Спочатку це буде аморальний 
список. Це публікація імен цих лю-
дей. Вони будуть гордо ходити, про-
те добитися шенгенської візи їм буде 
складно. А потім виявиться, що саме 
їхні рахунки будуть моніторити та 
перевіряти. Ось так будуть тиснути 
на нашу нинішню еліту, раз вона не 
розуміє слів», — пояснює Віктор Не-
боженко.

Також, на думку політолога, За-
ходу доведеться відкласти угоди про 
інтеграцію. І це буде дуже принизли-
во для нашої країни.

«А Захід уміє принижувати. Яну-
ковича, гадаю, заженуть у формат 
Кучми 2000 року, коли він міг їздити 
лише в Монголію та навіть до Праги 
поїхав із великим приниженням. Ні-
які Грищенки не випросять міжна-
родні поїздки для Януковича. У них 
є методики виховання авторитар-
них лідерів, коли вони не розуміють 
слів», — каже Небоженко.

Президент Віктор Янукович 
у свою чергу зазначив, що рішен-
ня суду стосовно екс-прем’єра Юлії 
Тимошенко є неостаточним. Про 
це він заявив на спільній прес-
конференції з президентом Слове-
нії Данілом Тюрком у Києві. За його 
словами, вирок суду ґрунтувався 
на нині чинному Кримінально-
процесуальному кодексі зразка 1962 
року.

«Але це не остаточне рішення — 
попереду ще Апеляційний суд, і, без-
умовно, те, яке він прийме рішення 
та в рамках якого законодавства він 
буде приймати це рішення, матиме 
велике значення», — сказав глава 
держави.

При цьому Янукович нагадав, що 
справа Тимошенко дісталася ниніш-
ній владі у спадок від попередньої, 
оскільки розслідування було розпо-
чато після рішення РНБО у лютому 
2009 року.

Доки суддя Кірєєв зачитував об-
винувальний висновок, між пред-
ставниками правоохоронних органів 
і прихильниками Юлії Тимошенко 
цього дня відбувалися неодноразові 
сутички. Опозиція заявила, що за-
лишатиметься під Печерським су-
дом і надалі. 
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Події

Суддів Верховного Суду може 
побільшати вдвічі
Верховна Рада планує збільшити кількість суддів 
Верховного Суду з 20 до 48. Відповідний проект закону 
№9151 підтримали у першому читанні. Парламент 
має намір визначити, що до складу Верховного Суду 
входять 48 суддів, з-поміж яких обираються голова та 
його перший заступник. Опріч того, Рада відновила 
судові палати. Передбачається створення чотирьох 
палат: із адміністративних, господарських, карних і 
цивільних справ. 

В Ізраїлі споживачів 
закликають бойкотувати 
виробників
Активісти громадських організацій розіслали листи 
главам компаній із вимогою знизити ціни, інакше 
їхню продукцію перестануть купувати, передає 
«Дело». Компанія «Осем» — один із найбільших в 
Ізраїлі виробників продуктів харчування — заявила 
про зниження цін і спеціальні пропозиції. Низка 
найпопулярніших продуктів продаватиметься 
збільшеними на 20-30% порціями за тією ж ціною. 

300
стільки мільйонів доларів отримає 
найближчим часом Україна від 
Світового банку на реконструкцію 
систем водопостачання та каналі-
зації.

Європейська перспектива для України 
стає неможливою
Світова спільнота гостро відреагувала на рішення Печерського суду щодо Юлії Тимошенко


