
Згідно з результатами жур-
налістського розслідування, 

проведеного Міжнародним кон-
сорціумом розслідувальної жур-
налістики, Україна є центром 
торгівлі людськими органами і 
частинами тіл.

Як повідомляє «Фокус», 24 
лютого 2012 року в Україні було 
виявлено мікроавтобус із холо-
дильними камерами, в яких лежа-
ли кістки й інші людські рештки. 
Серед іншого, в автомобілі також 
були знайдені конверти з грошима 
та висновками з аутопсії, написа-
ними англійською мовою.

Це поклало початок розсліду-

ванню, яке показало, що в Укра-
їні діє підпільний ринок торгівлі 
органами. Він був частиною між-
народного каналу постачання ор-
ганів померлих людей у клініки в 
усьому світі.

Тривале розслідування, здій-
снене журналістами в 11 країнах, 
показало, що часто буває складно 
простежити, чи законно органи 
та частини тіл вилучаються у не-
біжчиків. Профільним відомствам 
за кордоном складно простежити, 
звідки беруться ті чи інші органи 
та куди вони потім перенаправля-
ються. До того ж є ризик того, що 
органи можуть бути заражені ві-
русом гепатиту або ВІЛ.

Як пише видання, пацієнтам, 
яким пересадили якийсь орган, не 
завжди повідомляють про те, що 
він був узятий у недавно померлої 
людини.

Найчастіше людські рештки 
використовуються при виготов-
ленні зубних імплантатів, у плас-
тичних операціях на грудях після 
раку, при збільшенні члена, заміні 
серцевих клапанів, пересадці ро-
гівки, в ортопедії та хірургії хреб-
та, в косметичній хірургії і при 
операціях на носі, при пересадці 
кісток, лікуванні діабетичних ви-
разок, операціях на сечовому мі-
хурі, а також при важких опіках.

Лікування шкірної хвороби екс-
прем’єра України Юлії Тим-

ошенко ведеться за допомогою 
гормональних препаратів, пові-
домила донька політика Євгенія 
Тимошенко, інформує ТСН.

Це вона сказала журналістам у 
Харкові біля Центральної клініч-
ної лікарні №5, де наразі прохо-
дить курс лікування екс-прем’єр. 
Євгенія Тимошенко зазначила, що 

останнім часом болі в спині поси-
лилися, оскільки її мамі скасували 
навіть знеболювальні препарати. 
Крім того, вона повідомила, що 
лікарі з берлінської клініки Charite 
знову приїдуть до Харкова для 
продовження лікування Юлії Тим-
ошенко.

«Найімовірніше, сюди приїде 
професор Айнхойпль або доктор 
Хармс», — запевнила Євгенія. За 
її словами, зараз німецькі лікарі 
обмінюються інформацією з укра-
їнськими медиками й знають, що 
після від’їзду доктора Хармса фі-
зіотерапія та медикаментозне лі-
кування болю в спині не проводи-
лися. «Доктор Хармс бачив шкірну 
висипку й порадив поки скасувати 
процедури, пов’язані з лікуван-
ням спини, й навіть фізкульту-
ру», — сказала донька колишнього 
прем’єра. 

Як повідомлялося, захисник 
Тимошенко Сергій Власенко за-
явив, що невідоме шкірне захво-
рювання вразило близько 50% 
шкірного покриву Юлії Володи-
мирівни. Також він спростував ін-
формацію про те, що Тимошенко 
качає прес і піднімає штангу.
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Події

Італія хоче легалізувати українських 
заробітчан

Донька Тимошенко розповіла, що її маму 
«підсадили» на гормони

Італійський уряд проведе місяч-
ну кампанію з легалізації україн-

ських заробітчан, які перебувають 
на території держави нелегально. 
Відповідну постанову затвердила 
Рада міністрів, а також підписав 
президент країни. Заяви на легалі-
зацію трудових мігрантів, зокрема 
й українців, які нелегально працю-
ють на Апеннінах, прийматимуть 
упродовж місяця, з 15 вересня до 
15 жовтня 2012 р.

Проте українські мігранти 
зможуть скористатися кампанією 
з легалізації лише за умови, що 
роботодавець погодиться на під-
писання трудового контракту.

Легалізувати своїх працівни-
ків можуть італійці, громадяни 
країн ЄС чи країн, що не входять 
до Євроспілки, проте мають дов-
готривалий дозвіл на проживання 
(карту на проживання) і наймають 
нелегальних іноземців на термін 

не менше трьох місяців із початку 
дії нового декрету. Місячна акція 
передує введенню жорсткіших 
санкцій за використання праці 
нелегалів, а також продиктована 
бажанням уряду Італії наповнити 
державну казну в період економіч-
ної кризи, пише «Українська газета 
в Італії».

Юрій МІРОШНИЧЕНКО: 

Мільйонери світу приховали в 
офшорах 21 трильйон доларів?
На кінець 2010 року на рахунках надбагатої світової 
еліти в різних офшорних зонах було заховано не мен-
ше 21 трильйона доларів. Про це йдеться в досліджен-
ні, виконаному за замовленням організації Tax Justice 
Network, яка бореться проти ухилення від податків. 
А за словами колишнього головного економіста кон-
салтингової фірми McKinsey Джеймса Генрі, ця цифра 
є консервативною оцінкою. Експерт допускає, що ре-
альний розмір прихованих від оподаткування багатств 
може досягати 32 трильйонів доларів.

«Газова війна» починається 
між Польщею та Росією
Якщо Європа через суд доб’ється чергового знижен-
ня ціни газу від «Газпрому», Росія пообіцяла просто 
перекрити трубу. Після введення в експлуатацію 
газопроводу Nord Stream «Газпром» став менше 
залежати від транзиту через територію Польщі й 
тепер «жорсткіше відстоює свої інтереси», пише 
«Комерсант-Україна». Джерело в компанії пояснило, 
що знижувати ціни для польської PGNiG «Газпром» 
не буде, щоб не створювати прецеденту, яким могла 
би скористатись Україна.

42
по стільки гривень за кілограм 
смородини закупили цієї ягоди 
для відпочивальників у санато-
рії Служби безпеки України. Про 
це йдеться у «Віснику держав-
них закупівель».

Каналізацію біля 
Світязя хочуть 
збудувати за гроші 
Євросоюзу

30-31 липня у Варшаві відбу-
деться засідання Спільного 

моніторингового комітету Про-
грами прикордонного співробітни-
цтва «Польща — Білорусь — Украї-
на 2007-2013». Про це на оперативній 
нараді повідомив голова ОДА Борис 
Клімчук. За його словами, волиня-
ни отримали  унікальну можливість 
залучити гроші на розвиток інфра-
структури області.

— Влада Волині передусім від-
стоюватиме три проекти, які набра-
ли високі бали, — сказав у комента-
рі «Відомостям» заступник голови 
ОДА Едуард Стоєв. — Це проект на 
закупівлю спецтехніки, розробле-
ний спільно Люблінською поліцією 
та нашим УМВС. Іще один проект 
передбачає будівництво каналіза-
ції на території Світязької сільської 
ради. Третій проект написали меди-
ки Любомльської районної лікарні 
та повітової лікарні Люблінського 
воєводства на придбання медичного 
обладнання. 

Зазначимо, що сьогодні на роз-
гляді у Спільному моніторинговому 
комітеті перебуває 11 транскордон-
них проектів на загальну суму понад 
дев’ять мільйонів євро.

Чільники ЄС пояснили, чому не можуть 
підписати з Україною Угоду про асоціацію

Органи померлих українців продають 
за кордон
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Минулого тижня Волинь із робочим 
візитом відвідав представник Пре-
зидента у Верховній Раді, народний 
депутат України Юрій Мірошничен-
ко. Разом із заступником голови 
облдержадміністрації Олександром 
Курилюком вони провели прес-
конференцію на тему: «Соціальні 
ініціативи Президента України Ві-
ктора Януковича: перші результати 
стабільності».

Пан Мірошниченко наголосив, 
що упродовж останніх років у нашій 
державі спостерігається позитив-
на динаміка в економічній сфері. І 
це дає змогу підвищувати соціаль-
ні стандарти. Зокрема, осучаснено 
пенсій, створено нові робочих міс-
ця, збільшено рівень матеріальної 
допомоги.

Олександр Курилюк назвав кон-
кретні суми, які отримали волиняни 
внаслідок президентських соціаль-
них ініціатив: із початку року додат-
ково на Волинь надійшло 20 мільйо-
нів гривень. Лише у липні потреба 

на виплату осучаснених пенсій в об-
ласті зросла на 40 мільйонів гривень 
у порівнянні з квітнем.

У свою чергу журналістів біль-
ше цікавила доля «мовного» закону 
і ставлення до нього Президента. 
Юрій Мірошниченко зауважив, що 
Віктор Янукович зважено і мудро 
підійде до вирішення питання. 

— Президент детально вивчати-
ме його на предмет реалізації та по-
рушення прав і свобод громадянина. 
Також аналізуватиме, чи відповідає 
закон 10-й статті Конституції Украї-
ни та Європейській хартії. Для цього 
він залучить правників із Адміні-
страції та ширше коло експертів, — 
наголосив представник глави дер-
жави у Верховній Раді. 

Говорячи про свою власну пози-
цію, Юрій Мірошниченко сказав, що 
голосував за цей закон і не бачить у 
ньому жодних утисків для україн-
ської мови. 

— У законі чітко прописано, що 
єдиною державною мовою залиша-
ється українська. Проте в Україні 

проживає багато мовних громад: 
угорська, румунська і найчислен-
ніша російська. У нашій країні всі 
громадяни мають комфортно почу-
ватися. Люди на Півдні та Сході не 
можуть писати українською мовою. 
Це, як правило, старші люди. Для 
них це є значною проблемою. Саме 
тому виникла необхідність впро-
вадити так звану «офіційну» мову. 
Це не що інше, як письмова мова. 
Таким чином, якщо мовний закон 
приймуть, місцеві ради тих регіонів, 
де живе багато представників інших 
етносів, зможуть на рівні області ви-
знавати їхню мову офіційною. Тобто 
уся документація вестиметься укра-
їнською, однак громадяни зможуть 
писати заяви чи звернення своєю 
рідною мовою. 

Юрій Мірошниченко наголосив, 
що жодних додаткових витрат із 
держбюджету впровадження «мов-
ного» закону не принесе. Адже фі-
нансування йтиме з бюджетів тих 
місцевих рад, які визнають на своїй 
території ту чи іншу мову регіональ-
ною. 

Принагідно журналісти поціка-
вилися, чи зважаться депутати все 
ж таки скасувати свою недоторкан-
ність. 

— Я вважаю, що недоторкан-
ність не потрібна депутатам, але 
імунітет потрібен, — сказав пред-
ставник Президента у парламен-
ті. — Адже будь-яке середовище 
є здоровим, коли там є конкурен-
ція. Якщо немає конкуренції, то 
йде деградація будь-якої системи. 
Імунітет же передбачає створення 
умов, коли альтернативна думка 
не буде переслідуватися тими, хто 
має владу, силу. В нас є відповідні 
напрацювання. Є висновок Консти-
туційного Суду України щодо про-
екту закону, і він проголосований у 
першому читанні. Я думаю, що він 
має усі шанси бути ухваленим, адже 
є збалансованим. Але проблема в 
тому, що ми, можливо, його оста-
точно приймемо в складі майбут-
нього парламенту. Адже Конститу-
ція не дозволяє вносити зміни на 
останній сесії каденції.

Анастасія ЗАТРЕБА

Президент Європейської комі-
сії Жозе Мануель Баррозу та 

представник Євросоюзу з закор-
донних справ Кетрін Ештон заяви-
ли, що підписання та ратифікація 
Угоди про асоціацію та ЗВТ буде 
неможливим, якщо Україна тер-
міново не зверне уваги на суттєве 
погіршення демократії та верхо-
венства права. Про це представни-
ки ЄС сказали в інтерв’ю «Центру 
Разумкова».

«На жаль, після 2010 року ми 
постійно отримуємо повідомлен-
ня про погіршення свободи слова 

та зборів. Занепокоєння викликає 
стан судочинства після судової 
реформи 2010 року», — сказали 
вони.

Чільники ЄС нагадали, що 
конституційна реформа 2004 року, 
«узгоджена, щоб знайти вихід із 
політичної кризи часів Помаран-
чевої революції», була скасована 
Конституційним судом після п’яти 
років чинності.

«З минулого року ми бачимо 
кримінальні справи, які в найгір-
шому разі виглядають політично 
мотивованими, а в найкращому 
— є прикладами вибіркового пра-
восуддя: проти Юлії Тимошенко, 
Юрія Луценка та інших членів 
колишнього уряду», — заявили 
Баррозу й Ештон. Крім того, вони 
висловили занепокоєння з приво-
ду стану здоров’я Луценка й Тим-
ошенко.

«Спочатку ми тлумачили сум-
ніви на користь України, сподіва-
ючись, що події, які спричинили 
нашу стурбованість, були лише 
окремими інцидентами, — ска-
зали чільники ЄС. — Зараз вони, 
здається, набули системного ха-
рактеру, викликаючи дуже серйоз-
ні сумніви щодо відданості Укра-
їни нашим спільним цінностям», 
— підсумували вони в інтерв’ю.

Янукович ще буде радитись, що йому 
робити з мовним законом


