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Минулої п’ятниці суддя Печер-
ського суду у справі екс-прем’єр-
міністра України Юлії Тимошенко 
Родіон Кіреєв усе-таки прийняв 
рішення про зміну запобіжного 
заходу для Юлії Тимошенко з під-
писки про невиїзд на взяття під 
варту. Формулювання — «через 
системні порушення, перешкоди 
у встановленні істини, порушення 
порядку в розгляді справи». А уже 
в понеділок, 8 серпня, захисник 
Тимошенко Юрій Сухов звернувся 
до суду з клопотанням відмінити 
це рішення. Як зазначив адвокат, 
утримання під вартою є найсуворі-
шим заходом й застосовується за 
наявності підстав, які свідчать про 
те, що підсудний може ухилятися 
від слідства й виконання проце-
суальних рішень, перешкоджати 
встановленню істини в справі. А 
оскільки Тимошенко жодного разу 
не порушила правила: з’являлася 
на засідання, давала покази, не 
виявляла бажання покинути 
країну, навпаки, сприяє слідству 
у встановленні істини, то підстав 
для утримання її під вартою немає. 
Однак Печерський суд відмовив 
захиснику.

Шоу, яке розгорнулося навколо 
Тимошенко, викликало серйозний-
резонанс у суспільстві. Ось як відреа-
гував на процес ведення судового за-
сідання екс-голова Печерського суду 
Києва Микола Замковенко, який 
свого часу теж вів справу проти Юлії 
Тимошенко та в 2001 році прийняв 
рішення звільнити її з СІЗО. «На мій 
погляд, треба було, щоб у суді вела 
справу людина, яка має певний до-
свід у сфері судочинства», — сказав 
Замковенко в ефірі каналу ТВі у не-
ділю ввечері. За словами Замковенка, 
Тимошенко — «це не проста людина, 
це лідер однієї з найвпливовіших по-
літичних сил, екс-прем’єр-міністр 
України... І потрібно, щоб цю справу 
слухав голова (суду). Так, як я робив 
колись у Печерському суді», — вва-
жає він.

Не залишила поза увагою арешт 
Тимошенко і європейська еліта. Най-
першою відгукнулася Росія. Незважа-
ючи на прихильність до Президента  

Віктора Федоровича, Міністерство 
закордонних справ Росії закликало 
Україну забезпечити неупереджений 
суд над колишнім прем’єром. «Ви-
ходимо з того, що судовий розгляд 
щодо Тимошенко має бути спра-
ведливим і неупередженим, з забез-
печенням можливостей захисту та 
дотриманням елементарних гумані-
тарних норм і правил, відповідати 
всім вимогам українського законо-
давства», — йдеться в заяві МЗС РФ, 
інформує newsru.ua.

МЗС також наголошує: «Усі 
«газові» угоди 2009 року укладено 
відповідно до національних законо-
давств двох держав і міжнародного 
права, і на їх підписання було отри-
мано необхідні вказівки президентів 
Росії та України».

Нагадаємо, Тимошенко звинува-
чують у перевищенні повноважень 
при укладенні газових контрактів з 
Росією 2009 року. В обвинувальному 
висновку в газовій справі щодо Тим-
ошенко фігурує сума збитків на 1,5 
мільярда гривень.

Своє слово на захист Тимошенко 
висловила Британія. У повідомленні 
відомства цитується висловлювання 
заступника глави МЗС Великобри-
танії Алістера Берта: «Я був дуже 
стурбований ситуацією з затриман-
ням українського опозиційного по-
літика Юлії Тимошенко 5 серпня. Я 
закликаю українську владу дотри-
муватися найвищих демократичних 
стандартів, зокрема, тих, що стосу-
ються дотримання прав людини, за-
кону та забезпечення незалежного, 
прозорого і справедливого судового 
процесу». 

Свою стурбованість щодо ситуа-
ції з арештом Тимошенко висловило 
МЗС Канади. «Канада занепокоєна 
очевидними політичними переслі-
дуваннями, а нині й арештом Юлії 
Тимошенко, — йдеться в комента-
рі глави МЗС Канади Джона Берда, 
опублікованому на сайті відомства. 
— Канада закликає український 
уряд посилити судову незалежність і 
скерувати зусилля на побудову мир-
ного, демократичного та забезпече-
ного суспільства в Україні».

А от уряд Сполучених Штатів 
закликав Україну негайно звільнити 

Тимошенко. Про це йдеться в пові-
домленні посольства США в Украї-
ні. 

«Ми повідомляли уряду України 
про нашу стурбованість щодо юри-
дичних процесів проти пані Тим-
ошенко й інших опозиційних діячів 
і продовжуватимемо ретельно сте-
жити за цими процесами», — наго-
лошується в заяві.

Міністерство закордонних справ 
Франції взагалі висловило сумніви 
щодо політичної вмотивованості 
судового процесу над Юлією Тим-
ошенко. Про це йдеться в заяві МЗС 
Франції. «У нас викликають сумніви 
мотиви цього судового процесу. Зо-
крема, нам здається, що не було за-
безпечено право на захист... Як ми 
неодноразово наголошували, повага 
до верховенства права є ключовим 
елементом побудови партнерства 
між Францією, Європейським Со-
юзом та Україною. Франція та її єв-
ропейські партнери продовжувати-
муть уважно стежити за ситуацією 
з Юлією Тимошенко», — йдеться в 
тексті документа.

Водночас президент Групи Єв-
ропейської народної партії та Хрис-
тиянських Демократів у ПАРЄ Люка 
Волонте вважає арешт Тимошенко 
актом свавілля та продовженням 
однобічних дій українських органів 
правосуддя проти опозиції.

«Я звернувся до Президента Яну-
ковича з проханням дати дозвіл Юлії 
Тимошенко на відвідування семінару 
Групи ЄНП під час наступної пленар-
ної сесії у Страсбурзі. Цей арешт є 
чіткою відповіддю керівництва кра-
їни, яка головує в Комітеті міністрів 
Ради Європи», — йдеться в заяві. 

«Українська влада не хоче, щоб 
лідер опозиції брала участь і займа-
ла активну позицію у громадських 
дебатах в Україні та європейських 
країнах», — вважає Волонте.

На його думку, українська вла-
да повинна негайно звільнити Тим-
ошенко.

Арешт екс-прем’єра Юлії Тим-
ошенко може бути спричинений 
панікою Партії регіонів перед мож-
ливим програшем парламентських 
виборів 2012 року. Таку думку висло-
вив директор Польсько-української 
фундації співпраці (PAUCI) Ян Пє-
кло. «Виникає враження, що щораз 
слабша позиція Януковича та Партії 
регіонів викликала у їхньому табо-
рі паніку, і влада, переживаючи за 
можливий програш, наважилася на 
арешт», — зазначив експерт.

Пєкло нагадав, що США та Євро-
пейський Союз неодноразово засте-
рігали нинішню владу України від 
арешту Тимошенко, адже ухвалене 5 
серпня Печерським райсудом Києва 
рішення однозначно призведе до по-

гіршення відносин Києва з Брюссе-
лем і Вашингтоном.

Директор PAUCI також заува-
жив, що арешт Тимошенко засудила 
навіть влада Росії, яка намагається 
усіляками способами «затягнути 
українців до Митного союзу».

Він додав, що Янукович може 
опинитись «у становищі президента 
Білорусі Олександра Лукашенка».

«Для Європи це означає прогре-
суючу дестабілізацію Східної Євро-
пи, для Росії — шанс на поширення 
сфери впливу, для Польщі — кінець 
мрій про успіх «Східного партнер-
ства», а для українців — подальше 
зубожіння», — зазначив експерт.

Арешт та утримання під вартою 
представників опозиції загострили 
небезпечне протистояння у суспіль-
стві, вважає лідер партії «УДАР» 
боксер Віталій Кличко. 

«Ми бачимо, як розгортається 
серйозний внутрішній конфлікт у 
країні. Сьогодні під загрозою по-
дальша європейська інтеграція 
України. Ми стоїмо на порозі між-
народної ізоляції. Під загрозою зри-
ву може опинитися не тільки угода 
про асоціацію між Україною та ЄС, 
а й проведення міжнародного про-
екту Євро-2012, — заявив Клич-
ко. — Український народ і весь світ 
вважає, що країна заходить у глухий 
кут, вийти з якого допоможе особис-
те втручання Президента України та 
прийняття ним відповідального рі-
шення».

ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ 
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ

Дев’ять опозиційних парламент-
ських партій вимагають термінового 
звільнення Юлії Тимошенко й інших 
політв’язнів. Підписано відповідний 
меморандум. Крім того, опозиційні 
лідери домовилися створити єдиний 
комітет опору диктатурі для коор-
динації зусиль у центрі та на місцях. 
Документ підписали Партія захис-
ників Вітчизни, «Реформи та по-
рядок», «Фронт змін», Європейська 
партія України, «Наша Україна», 
«Громадянська позиція», Народний 
рух України, «Народна самооборо-
на» та «Батьківщина».
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У Росії можуть відмінити 
трудові книжки
Мінздоровсоцрозвитку Росії вважає за потрібне 
скасувати трудові книжки в Росії з 2012 року, за-
лишивши десятирічний перехідний період для 
тих громадян, які до них звикли. Про це заявив на 
прес-конференції в Москві заступник міністра охо-
рони здоров’я та соціального розвитку Олександр 
Сафонов, передає ВВС. «Трудова книжка повинна 
бути скасована. Саме трудовий договір є найефек-
тивнішим методом захисту прав працівника», — 
сказав він.

У Китаї закрили п’ять тисяч 
підприємств через незаконні 
добавки у їжу
Майже шість мільйонів підприємств у Китаї переві-
ряють і більш як 4,9 тисячі закрили. Заарештовано 
дві тисячі осіб. Нагадаємо, Китай пообіцяв навести 
лад у своїй харчовій промисловості ще після того, 
як у 2008 році через незаконну добавку меламіну 
в молочні продукти померли шість немовлят і ще 
триста тисяч людей захворіли.

80
мільйонів доларів — така виручка 
українських експортерів овочів від 
поставок у Росію. Завдяки цьому 
Україна ввійшла до сімки найбіль-
ших постачальників, випередивши 
такі країни, як Іспанія, Єгипет, Бель-
гія, Франція та Німеччина.

Перша партія зерна нового 
врожаю попливла до Саудівської 
Аравії

Першу партію експортного зер-
на нового врожаю обсягом 

52 тисячі тонн уже відправлено з 
Одеського порту до Саудівської 
Аравії, повідомляє прес-служба 
Міністерства інфраструктури. 

Зерно було навантажено на 
судно типу «panamax» «Anna» 
компанією-оператором Хлібної 
гавані порту ТОВ «Бруклін-Київ». 
Обробка судна зайняла 2,5 доби. 
Інтенсивність завантаження яч-
меню на борт склала більше 18 ти-
сяч тонн на добу. 

Вся суднова партія вантажу 
була накопичена в силосах елева-
тора «Укрелеваторпром». Нині в 
силосах накопичено близько ста 
тисяч тонн зерна різних культур 
і досі триває прийом нових над-
ходжень. Усього в серпні елеватор 
планує відвантажити на експорт 
близько 200 тисяч тонн зернових 
культур.

Нагадаємо, судно типу 
«panamax» «Anna» стало першим 
у поточному році, що зайшло в 
Одеський порт за зерном.

ДО УВАГИ ВОДІЇВ ПІЙМАЛИ 

Трьох патологоанатомів із 
Київщини звинувачують у 
незаконній трансплантації очей

Трьох патологоанатомів Ки-
ївщини звинувачують у не-

законній трансплантації очних 
яблук. Про це повідомили в прес-
службі прокуратури Київської об-
ласті.

Прокуратурою контролюєть-
ся розслідування кримінальної 
справи за фактами порушення 
встановленого законом порядку 
трансплантації органів і тканин 
людини, а саме очних яблук. Спра-
ва за ознаками злочину, перед-

баченого ч.1 ст.143 КК України, 
перебуває у провадженні Слідчого 
управління ГУ МВС в Київській 
області.

У вчиненні цих злочинів зви-
нувачують трьох керівників па-
тологоанатомічних відділень 
Київщини. Прокуратура області 
санкціонувала постанови слідчого 
про відсторонення їх від займаних 
посад.

Триває досудове слідство.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

Завод Тігіпка 
зробить спецвагон 
для автомобілів 
Януковича

Південно-Західна залізниця при-
дбає вагон-гараж вартістю по-

над 12 мільйонів гривень. Як повідо-
мляють «Наші гроші» з посиланням 
на «Вісник державних закупівель», 
підприємство уклало угоду з Крю-
ківським вагонобудівним заводом. 

Вагон-гараж матиме одне чоти-
римісне купе, одне двомісне, одне 
двомісне купе для провідників, одне 
приміщення кухні-їдальні, один ту-
алет і одне гаражне приміщення на 
два автомобілі.

Вагон буде оснащено системою 
внутрішнього відеоспостереження 
(дві камери в гаражному відділенні й 
монітори в купе охорони), автоном-
ною системою кондиціювання, по-
жежною і охоронною сигналізацією.

У всіх відділеннях будуть розет-
ки на 220 вольт і телевізори. В кухні 
буде встановлено холодильник, мі-
крохвильову й електричну печі, ві-
деомагнітофон.

Раніше підприємство вже випус-
тило два подібних спецвагони.

ЕКСПОРТ 

Арешт Юлії Тимошенко викликав резонанс у світі й Україні

ПЕРСПЕКТИВА  

Для «пілотних» регіонів куплять 
«швидких» на 200 мільйонів

Кабінет Міністрів виділив Мі-
ністерству охорони здоров’я 

200 мільйонів гривень на закупів-
лю машин «швидкої допомоги» 
для Вінницької, Дніпропетров-
ської, Донецької областей і Києва, 
де буде впроваджуватися пілот-
ний проект реформування систе-
ми охорони здоров’я. Про це на 
прес-конференції сказав міністр 

охорони здоров’я Олександр Ані-
щенко. При цьому він уточнив, що 
закупівля має відбутися до кінця 
2011 року. 

Нагадаємо, для міст, які при-
йматимуть Євро-2012, закуплять 
250-400 автомобілів «швидкої до-
помоги» спільного виробництва 
«Renault» (Франція) та компанії 
«Львівські автобусні заводи».

ДАІ буде проводити техогляд на 
дорозі

Державтоінспекція збираєть-
ся контролювати справність 

машин прямо на трасі. Про це 
повідомив начальник відділу 
автомобільно-технічної служби 
департаменту ДАІ Василь Рублюк, 
передає fb c.net.ua. Для цього бу-
дуть закуплені пересувні станції 
діагностики. 

«Поки йдеться про 27 СД — по 
одній на кожну область і Київ, — 
каже Рублюк. — Тому що це до-
рого. Наприклад, тільки стенд для 
перевірки гальмівної системи ко-
штує до 90 тисяч євро».

Також на цих СД даішники 
зможуть контролювати справність 
рульового управління, розвал-
сходження коліс, регулювання 
фар, токсичність вихлопу двигу-
на — все, що впливає на безпеку 

руху.
Як заявив Рублюк, інспектор, 

наприклад, може вдень візуально 
визначити, що несправні рульо-
ве управління, двигун, прогорів 
глушник, а вночі — що не відре-
гульовані фари. Це причина для 
зупинки, а коли перевірка на СД 
покаже несправність, інспектор 
зобов’язаний виписати штраф — 
340-425 гривень. 

За словами правозахисника 
Олексія Святогора, в польових 
умовах можна перевірити вміст 
СО2, тонування скла та регулю-
вання фар, усе інше — тільки на 
СТО, тому що стенди, встановлені 
на нерівному узбіччі, брехатимуть. 
«А це підстава оскаржити дії ін-
спекторів і виграти позов», — каже 
Святогор.


