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Українська сторона не дозволи-
ла канадським лікарям зробити 

необхідні аналізи для встановлення 
діагнозу екс-прем’єру Юлії Тимо-
шенко, сама ж ув’язнена від тестів не 
відмовлялася. Про це йдеться у заяві 
лікаря Петра Куйтана, текст якої має 
«Українська правда».

За словами Куйтана, який входив 
до делегації, після зустрічі з Тим-
ошенко стало зрозуміло, що вона 
потребує аналізу крові та токсико-
логічного тестування. «Незважаючи 
на те, що у канадської команди було 
обладнання для проведення ана-
лізів, яке могло видати результати 
негайно, українська сторона відмо-
вилася дозволити його використан-
ня, заявляючи, що ми порушимо 
кілька законів, що може призвести 
до кримінального переслідування», 
— йдеться у заяві лікаря.

Куйтан додав, що лікарі казали 
чиновникам, що саме український 
уряд їх запросив, а це обладнання 
було перераховане в оригінальних 
офіційних документах. «Пані Тим-
ошенко була цілком згідна з нашими 
пропозиціями й просила конфіден-
ційне та незалежне тестування», — 
додав він. — Будь-які заяви про те, 
що вона відмовилася від незалежно-
го тестування, є неправдою».

«Я вважаю, що ця жінка хво-
ра й перебуває в постійному болю. 
Цей стан вимагає токсикологічного 

тестування й інших лабораторних 
досліджень. Я також висловив стур-
бованість із приводу введених їй 
речовин, які заборонені в Канаді», 
— додав лікар.

Як відомо, 14 лютого лікарі з 
Канади та Німеччини провели не-
залежне обстеження Тимошенко. 
Німецькі медики заявили, що потре-
бують додаткових результатів ана-
лізів і досліджень для встановлення 
діагнозу.

Українське Міністерство закор-
донних справ заявило, що канадські 
лікарі не є кваліфікованими. Проте 
кандський уряд підтвердив їхню фа-
ховість.

А цими днями депутат Євро-
пейського парламенту, екс-міністр 
охорони здоров’я, кандидат у прези-
денти Чехії Зузана Ройтова вислови-

ла припущення про можливе отру-
єння екс-прем’єра Юлії Тимошенко. 
Про це вона сказала в інтерв’ю радіо 
«Свобода». «Знаю, що в її камері чи 
то міняли, чи то пересували стіну, 
коли вона була в Києві. Це викли-
кає підозри. Євгенія Тимошенко теж 
говорила, що її мама зазнає впливу 
якихось токсичних речовин», — за-
значила Ройтова.

Вона вважає, що потрібно про-
водити регулярні аналізи та токси-
кологічні обстеження, щоб здобути 
віддомості, які б підтвердили чи 
спростували інформацію про те, що 
Тимошенко труять.

— На основі зразків тканини 
можна провести аналізи й токсико-
логічне обстеження, яке б підтвер-
дило або спростувало інформацію 
про токсичне отруєння пані екс-
прем’єрки, — вважає вона.

Також Ройтова наголосила, що 
комісія лікарів, яка здійснювала об-
стеження Тимошенко перед її пере-
везенням у Харків, помітила на тілі 
жінки плями та підшкірні гемато-
ми, крім того, ув’язнена страждала 
від кровотеч із носа. «Я мала змогу 
поговорити з деякими лікарями та 
правниками, а також бачила медичні 
висновки, зроблені тоді, коли Юлія 
Тимошенко отримала ліки проти 
застуди у в’язниці й втратила після 
цього свідомість», — додала депутат 
ЄП.
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Хорошковський зізнався, 
що бюджет розбалансований

Восени Україна та ЄС зможуть 
підписати угоду про асоціацію

Держбюджет на 2012 рік пови-
нні переглянути незалежно від 

того, чи буде досягнуто згоди з Ро-
сією про зниження ціни на імпор-
тований газ. Про це заявив міністр 
фінансів Валерій Хорошковський 
у ході засідання Комітету Верхо-
вної Ради з питань фінансів, бан-
ківської діяльності, податкової та 
митної політики.

«Зміна ціни на газ — хороший 
стимул. Але незалежно від цього, 
на жаль, бюджет розбалансова-
ний. А отже, він потребуватиме як 
збільшення дохідної частини, так і 
уважного перегляду видаткової», 
— цитує міністра «Обком» із поси-
ланням на «Українські новини».

За його словами, ситуація з 
держборгом також складна: «На-
пруженою є ситуація з держбор-
гом. У лютому та березні ми пови-
нні виплатити по вісім мільярдів 
гривень... За рахунок лише бю-
джетних надходжень це зробити 
неможливо. Тому зараз ми пере-
кредитовуємо ці борги», — сказав 

Хорошковський.
Зокрема, Мінфін у ході аукці-

онів із розміщення держоблігацій, 
за даними міністра, щоразу при-
вертає більше мільярда гривень, 
тоді як раніше — по 50-150 міль-
йонів гривень. «Не підвищуючи 
ставку запозичень», — додав він.

Хорошковський також заува-
жив, що вважає нинішній рівень 
держборгу прийнятним, одначе 
таким, що знаходиться на межі до-
пустимого.

Угода про асоціацію між Укра-
їною та ЄС може бути підпи-

сана восени цього року. Про це 
заявив комісар ЄС із питань роз-
ширення та європейської політики 
сусідства Стефан Фюле, виступаю-
чи на конференції «Україна — ЄС: 
шлях уперед» 27 лютого.

— Що стосується підписання, 
я думаю, це може статися восени. 
Деякі країни-члени, певен, ска-
жуть, що після виборів, — заува-
жив він.

При цьому комісар зазначив, 
що парафування угоди має відбу-
тися вже протягом найближчого 
місяця.

Фюле підкреслив, що затрим-
ки з парафуванням спричинені 
об’єктивними причинами, які по-

лягають у необхідності юридичної 
перевірки всього тексту угоди й 
узгодження всіх пунктів у фіналь-
ному варіанті.

Крім того, комісар зазначив, 
що після парафування угоди зна-
добиться додатковий час на її 
переклад на офіційні мови країн-
членів ЄС перед підписанням сто-
ронами.

— Підписання угоди восени — 
це не результат політичної гри, — 
підкреслив Фюле.

Секретар Ради національної 
безпеки й оборони України Ан-
дрій Клюєв позитивно оцінив 
перспективу підписання угоди во-
сени: «Що стосується підписання, 
то я згоден, що якщо б це сталося 
восени, то було б дуже добре», — 
сказав він.

Як повідомлялося, Україна і 
ЄС 19 грудня 2011 року оголосили 
про завершення переговорів про 
асоціацію. Однак угода парафова-
на не була. За словами президента 
Ради ЄС Германа ван Ромпея, одна 
з вагомих причин цього — заполі-
тизованість українських судів.

Президент Віктор Янукович 
упевнений у підписанні угоди про 
асоціацію між Україною та Євро-
пейським Союзом у 2012 році. 

ЗА СІМОМА ЗАМКАМИ 

Тимошенко могли отруїти токсинами

«Нафтогаз» стверджує, що не брав 
у «Газпрому» чужого
Компанія «Нафтогаз України» не 
відібрала жодного кубометра 
російського газу, призначеного для 
країн Європи.

Про це йдеться в заяві прес-
служби НАК у відповідь на заяву го-
лови «Газпрому» Олексія Міллера.

«З початку 2012 року Національ-
на акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» не відібрала жодного кубо-
метра природного газу з транзитних 
обсягів, які транспортувалися ВАТ 
«Газпром» до країн Європи», — ска-
зано в повідомленні.

НАК зазначає, що, відповідно 
до умов чинного контракту на по-
стачання природного газу між «На-
фтогазом України» та «Газпромом», 
добові обсяги споживання газу 
Україною не фіксуються, натомість 
визначаються щоквартальні обсяги 
поставок енергоресурсу. «Нафтогаз» 
уточнює, що в лютому повідомив 
«Газпрому» про можливість здій-
снення додаткових поставок ресурсу 
європейським споживачам за раху-
нок газу з українських газосховищ.

— Якби російська сторона звер-
нулася до нас, ми б могли допомогти 
європейським споживачам у ситуа-
ції з критичним зниженням поста-
чання газу, як ми допомогли Туреч-
чині, — запевнив заступник голови 
правління НАК Вадим Чупрун.

Українська газотранспортна 
система завдяки своїм унікальним 
підземним сховищам і надалі буде 
найбільш ефективним і надійним 
шляхом транспортування росій-
ського газу до Європи, процитувала 
Чупруна прес-служба компанії.

Він вважає, що навіть у разі спо-
рудження нових обхідних маршру-

тів без української ГТС неможливо 
забезпечити надійне постачання до 
Європи. «Заяви про можливе ви-
ключення української газотран-
спортної системи зі схеми поставок 
російського газу в Європу — безпід-
ставні, оскільки маршрути в обхід 
України — ті, що є, й ті, що проекту-
ються, — не зможуть повною мірою 
забезпечити сезонне коливання та 
зростаючі потреби Європи у газі», 
— наголосив він.

На думку Чупруна, саме укра-
їнські підземні сховища газу (ПСГ) 
дозволяють компенсувати різке 
зростання споживання блакитного 
палива, яке спостерігалося в Європі 
під час значного зниження темпе-
ратури. Він зауважив, що якби ВАТ 
«Газпром» передбачив належні ре-
зерви газу в українських ПСГ, як це 
було раніше, то цієї зими російській 
стороні вдалося б уникнути критич-
ної ситуації з постачанням необхід-

них об’ємів газу європейським спо-
живачам.

— Обсяг газосховищ — 32 мі-
льярди кубів. Якби «Газпром» по-
вернувся до практики закачування 
резервних обсягів газу в українські 
сховища, проблем можна було б по-
вністю уникнути, — наголосив за-
ступник голови правління НАК.

— Україна не відбирала жодного 
кубічного метра за рахунок тран-
зиту російського газу до Європи. 
Ми це заявляємо офіційно, і це під-
тверджується відповідними доку-
ментами. Ми чітко й у повному об-
сязі виконували всі свої контрактні 
зобов’язання з транзиту російського 
природного газу в Європу, — під-
креслив Чупрун. Він продемонстру-
вав документи, які свідчать, що про-
тягом 21 дня у лютому цього року 
ВАТ «Газпром» недопостачав на 
східний кордон України від 24 до 110 
мільйонів кубометрів газу щодоби.

Німеччина підготувала 
колекторів для Греції
Уряд Німеччини підготував приблизно 170 колек-
торів, готових вирушити до Греції для допомоги у 
зборі податкових виплат. Влада Німеччини поясни-
ла, що це робиться для того, щоб допомогти грекам 
поліпшити систему збору податків, яка, на думку 
німців, перебуває на недостатньо високому рівні. 
Пропозиція Берліна може викликати нові невдо-
волення серед греків, які до цього розкритикували 
вимогу Німеччини призначити в Греції іноземного 
«комісара бюджету».

Азаров заспокоїв: «Дефолту не 
буде»
В Україні немає загрози дефолту, запевняє Прем’єр 
Микола Азаров. «Давайте не будемо лякати наших 
людей такими гучними словами, як «дефолт, — сказав 
він на брифінгу в Житомирській області. — В Україні не 
буде жодних дефолтів», — запевнив Микола Янович. 
При цьому Прем’єр підкреслив, що Кабмін і Нацбанк 
контролюють фінансово-економічну ситуацію в Україні. 
Як відомо, раніше видання Bloomberg за рівнем ризику 
дефолту поставило Україну на друге місце після Греції, 
яку від дефолту рятують зусиллями Євросоюзу.

1,3
стільки мільярдів доларів 
має виплатити НАК «Нафтогаз 
України» в лютому 2012 року за 
імпорт російського природного 
газу.

ФЕМІДА 

Луценка посадили на чотири роки, 
його водія — на три умовно

Екс-міністра внутрішніх справ 
Юрія Луценка засуджено до 4 

років позбавлення волі. Відповід-
не рішення оголосив суддя Печер-
ського райсуду Києва Сергій Вовк.

За його словами, суд враховує 
той термін, за яким Луценко зараз 
відбуває покарання. Тобто пока-
рання відраховується, починаючи 
з 27 грудня 2010 року, пише «Укра-
їнська правда».

Також суд вирішив конфіску-

вати все особисте майно Луценка 
та позбавити його права обіймати 
державні посади протягом трьох 
років.

Водій Луценка Леонід Присту-
плюк засуджений до трьох років 
умовно і відтепер має перебувати 
на підписці про невиїзд.

Позови проти Приступлюка 
та Луценка на користь Пенсійного 
фонду задоволені повністю, а на 
користь МВС — частково.

ПИТАННЯ РУБА 

Українські перевізники хочуть закупити вживані 
автобуси за кордоном

Як заявив президент Всеукраїн-
ської асоціації автомобільних 

перевізників (ВААП) Ігор Шкірь, із 
цього питання їм навіть вдалося до-
мовитися з чиновниками. Про це по-
відомляє канал 24tv.

Крім того, автоперевізники роз-

раховують на скасування ПДВ або 
хоча б на відстрочення його оплати. 
Потребу в іноземній вживаній тех-
ніці вони пояснюють незадовільною 
якістю її вітчизняних аналогів. 

За словами президента ВААП, 
вартість українських автобусів най-

частіше така ж, як і техніки європей-
ського виробництва, а от за якістю 
недотягує. При ввезенні ж імпорт-
них автобусів із урахуванням необ-
хідності сплати 20% ПДВ і 20% мита 
їх вартість зростає на 40 відсотків.


