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Про склад ну істо рію ство рення й
існу вання про ти ра ко во го пре па -
ра ту на осно ві чис то ті лу під

наз вою УКРАЇН та йо го ви на хід ни ка,
австрій сь ко го гро ма дяни на укра їн сь -
ко го по ход ження док то ра Ва силя Но -
ви ць ко го, «Уні вер сум» пи сав не од но -
ра зо во. Так, зок ре ма, у цьо го річ них
чис лах жур на лу (№ 3–4 і № 5–6) у
стат ті «Про ти ра ко вий пре па рат
УКРАЇН: хто і що?» йшлося про по дії,
ко лі зії й пе ри пе тії, що тра пи лися
остан нім ча сом з док то ром Но ви ць -
ким, йо го сі м’єю, ком па ні єю НО ВІЦКІ
ФАРМА та УКРА ЇНом. Від то ді у до лі
пре па ра ту й жит ті док то ра Нго ви ць ко -
го де що змі ни лося на кра ще, але ней -
мо вір ні та за гад ко ві ре чі дов круж
УКРА ЇНу про дов жу ють три ва ти і в
Австрії, і в Укра їні.

14 лис то па да 2013 ро ку львів сь кій
га зе ті «Експрес» (№ 126) да ла
інтерв’ю ві до мий про фе сор, док тор
ме дич них на ук, ди рек тор Інсти ту ту
клі ніч ної іму но ло гії та алер го ло гії
НМУ ім. О. О. Бо го мольця МОЗ Укра -
їни Ві ра Євста фі ївна Каз мір чук. У
над ру ко ва но му тек сті про фе сор Каз -
мір чук усі ляко за пе ре чує ефек тив -
ність УКРА ЇНу і за являє, що «У КРАЇ-
НОМ від прав ляли на той світ», що
«во но (У КРАЇН – прим. авто ра) ні чо го
не вар те», що «ні яко го вип ро бу вання
не бу ло й не мог ло бу ти на віть мо ви
про та ке! Як це мож на отак вип ро бо -
ву ва ти пре па рат, ще й на дітях? Це
сміш но!». І да лі: «А я, як вже ка за ла, в
УКРАЇН не ві ри ла вза га лі». Да лі ще
більше. На сто рін ці 9 цього ж но ме ра
«Експре су» Ві ра Євста фі ївна за являє:
«УКРАЇН не до по ма гає зни щу ва ти
рак, а нав па ки. (...) Я ні ко ли в жит ті
абсо лютно ні де не збре ха ла, ні де ні чо -
го не пи са ла й ні ко ли не хва ли ла
УКРАЇН».

На пи са не ціл ком мо же сприй ма -
тися як прав ди ве свід чення: ві до мий
на у ко вець, про фе сор, док тор на ук,
автор книг, мо ног ра фій, чис лен них
на у ко вих ро біт дав фа хо ве інтер в’ю і,
ма буть, сло вам спе ці а ліс та мож на ві -
ри ти. 

Че рез кілька днів після пуб лі ка ції
цьо го інтер в’ю про фе сор Каз мір чук
опро тес то вує йо го та офі цій но за -
являє, що та кої роз мо ви з ко рес пон -
ден том га зе ти «Експрес» Світ ла ною
Мар ти нець не ве ла: «У се ре ду (13 лис -

то па да 2013 ро ку – прим. авто ра),
Світ ла на Мар ти нець на діс ла ла ме ні
текст інтер в’ю і ко ли я йо го пе ре чи -
та ла, то жах ну лася – вир ва ні сло ва
з кон тек сту і пе рек ру че на інфор ма -
ція. Я одра зу на діс ла ла їй лист-від -
по відь (текст до да ється), що ця
стаття пап люжить моє ім’я і жур -
на ліс тка не ма ла ні мо рально го ні
юри дич но го пра ва так пи са ти.
Більше то го, заз на чу, те, що на пи са -
но в стат ті га зе ти «Експрес» і над -
ру ко ва но як інтер в’ю зі мною не від -
по ві дає дій снос ті і я бу ду по да ва ти
до су ду за роз мі щення неп рав ди вої
інфор ма ції». І да лі: «По ра див шись з
ко ле га ми по ка фед рі я по ча ла дос лід -
ження пре па ра ту в про бір ці. Ми виз -
на ча ли дію «Укра їну» в різ них роз ве -
деннях на еле мен ти кро ві, спер шу у
пра ців ни ків інсти ту ту, а по тім дос -
лід жу ва ли вплив пре па ра ту в про бір -
ках на кро ві ді тей, дос лід жу ючи
імун ний ста тус ді тей. З прак ти ки
ска жу, що ко жен пре па рат діє по
різ но му на люди ну. Під час дос лід -
жень бу ло ви явле но, що пре па рат
«Укра їн» теж діє по різ но му на люд -
сь кий орга нізм, але, що най го лов ні ше
– ток сич ної дії на орга нізм не бу ло
вста нов ле но ні в одно му ви пад ку. Бу -
ло до ве де но, що під час ви ко рис -
тання цьо го пре па ра ту не має по біч -
ної дії на клі ти ни кро ві. Ні в одно му
клі ніч но му ви пад ку не бу ло по мі че но
усклад нень. (...) Роз ро бив ши схе му
приз на чення пре па ра ту для хво рих
ді тей ми кон тро люва ли йо го дію ко -
жен тиж день. Отри мав ши тільки
по зи тив ні ре зульта ти, час тку
ампу ли, що за ли ша лась, асис тен ти
ви ко рис то ву ва ли для лі ку вання сво їх
не дуг і спос те рі га ли ре альний ефект
від цьо го пре па ра ту. Оскільки вий -
шла ця неп рав ди ва стаття в га зе ті
«Експрес» за 14 лис то па да, я за раз
хо чу під няти всі істо рії хво роб тих
ді тей і людей, яким ре ально до по міг
цей пре па рат і в ме не є фак ти то го,
що все, що там на пи са но – від вер та
неп рав да і ма ні пу ляція інфор ма ці єю.
Маю заз на чи ти, що ми за над то
прис кіп ли во ста ви лися до пре па ра ту
«Укра їн», але я му шу ска за ти, га ран -
ту ючи сво єю со віс тю і чес тю, що
цей пре па рат, який Ва силь Но ви ць -
кий по да ру вав Укра їні, абсо лютно
був дос той ний наз ви «Укра їн», ви го -

тов ле ний з чис то ті лу і під час йо го
ви ко рис тання не бу ло ні яких по біч -
них дій» (з пов ним тек стом інтер в’ю з
про фе со ром Ві рою Каз мір чук, яке во -
на да ла жур на ліс тці Анге ли ні Па ла -
мар, мож на озна йо ми тися за інтер нет-
ад ре сою: http://www.vgolos.com.ua/
articles/vira_kazmirchuk_moie_
intervyu_ekspresu__tse_falshyvka_
124110.html).

По да є мо кілька ци тат із вис нов ків
на у ко вої стат ті Ві ри Каз мір чук у спі -
вав тор стві з Н. Гу ме нюк під наз вою
«Клі ніч ні ефек ти пре па ра ту УКРАЇН
у ді тей з ре ци див ни ми брон хо ле ге не -
ви ми зах во рюван нями» (ме дич ний
жур нал «Лі ки ХХІ сто ліття», № 4,
2003): «Клі ніч ні спос те ре ження
най кра ще де мон стру ють нор ма лі -
зу вальний вплив на імун ну сис те му
і оздо ров чий ефект УКРА ЇНу в ді -
тей з ре ци див ним за пальним про -
це сом у брон хо ле ге не вій сис те мі.
(...) Пре па рат УКРАЇН має про ти за -
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пальний ефект, що ви являється у
по зи тив них змі нах клі ніч них про -
явів зах во рювання у ді тей з ре ци -
див ни ми брон хо ле ге не ви ми зах во -
рюван нями з гній ною брон хо ре єю
і брон хо об струк тив ним син дро -
мом. Змен шився ка шель, при пи ни -
лось ви ді лення гній но го вміс ту з
брон хів, зник ла за ду ха. (...) Ре -
зульта ти іму но ло гіч но го дос лід -
ження па ці єн тів (...) під твер ди ли
іму но мо ду лювальний ефект пре па -
ра ту УКРАЇН».

Ось де які ре зульта ти дос лід жень
(бу ло про кон сульто ва но й обсте же но
40 ді тей, в яких вста нов ле но на -
явність іму но де фі цит них зах во -
рювань) з іншої фа хо вої стат ті про фе -
со ра Ві ри Каз мір чук «Кли ни ко -им му -
но ло ги чес кая эффек тив ность пре па ра -
та УКРАИН у де тей с ре ци ди ви ру -
ющи ми брон хо ле гоч ными за бо ле ва -
ни ями» («Лі ки Укра їни», 10, 2003. –
С. 37–40), на пи са ної у спі вав тор стві з
Н. Гу ме нюк, М. Мі рош ни ко вою, Д.
Пла хот ною: «При ме не ние пре па ра та
УКРАИН с целью имму но ре а би ли -
та ции у де тей с ре ци ди ви ру ющи ми
брон хо ле гоч ными за бо ле ва ни ями
при во ди ло к выра жен но му по ло жи -
тельно му кли ни чес ко му эффек ту.
(...) Выявле но дос то вер ное улуч ше -
ние фун кции внеш не го дыха ния за
счет по выше ния фор си ро ван ной
жиз нен ной емкос ти лег ких и уве ли -
че ния объе ма фор си ро ван но го
выдо ха. (...) На осно ва нии (...)
иссле до ва ний по лу чены дос то вер -
ные дан ные о нор ма ли зу ющем вли -
янии пре па ра та УКРАИН на фун -
кцию брон хо ле гоч ной и имун ной
сис темы у де тей».

Ри то рич не запитання: хто прагне
знищити препарат УКРАЇН?

Ве ду чи мо ву про лі ку вання онкох -
во рих ді тей і по зи тив ний вплив на них
від лі ку вання УКРА ЇНом, треба, на
наш погляд, де тальні ше зу пи нится на
ре зульта тах дос лід ження док то ра Бур -
кгар да Ашгоф фа з Ні меч чи ни.
(http://www.ukrin.com/docs/Aschoff_20
00.pdf). Річ у тім, що упро довж двох з
по ло ви ною ро ків у клі ні ці Villa Medica
Clinic, що в Еден ко бе ні (Ні меч чи на),
УКРА ЇНом за га лом лі ку ва лися 203
онкох во рих з різ ни ми ви да ми ра ку на
прог ре су ючих ста діях. Йшлося про
па ці єн тів, від яких кон вен цій на ме ди -
ци на вже від мо ви лася, оскільки всі ві -
до мі ме то ди лі ку вання бу ли ви чер па ні
й не до по мог ли. Лі ку вання від бу ва -
лося згід но § 73 Абз. 3 За ко ну про лі -
кар сь кі за со би Ні меч чи ни. 

Се ред ній вік цих 203 па ці єн тів
ста но вив 46,3 ро ки (від 22 мі сяців до
74 ро кі в). Ре зульта ти лі ку вання цих
па ці єн тів УКРА ЇНом ви яви лися та ки -
ми: у 41 па ці єн та (20.2%) бу ло до -
сягну то пов ної ре мі сії, у 122 (60.1%) –
час тко вої і ли ше 40 па ці єн тів (19.7%)

не від ре а гу ва ли на лі ку вання. Пов ної
ре мі сії вда лося до сягну ти у 3 із 4 па -
ці єн тів із ра ком яє чок і в 14 із 20 па ці -
єн тів з ра ком прос та ти. Особ ли во ви -
со ким ви явився від со ток пов ної ре мі -
сії у ви пад ках зах во рювання на ней -
роб лас то му (60%), Сар ко му Евін га
(57.1%) й астро ци то му (33.3%). (Тут,
га да є мо, вар то за у ва жи ти, що ней роб -
лас то ма ви ни кає ли ше в ді тей і на ле -
жить до особ ли во не без печ них ви со -
коз ло якіс них пух лин, а Сар ко ма Евін -
га є дру гою за час то тою ви ник нення
се ред зло якіс них но во ут во рів кос тей у
ма леньких онкох во рих па ці єн тів і
прог ре сує ду же швид ко). 

І ось се ред цих 203 па ці єн тів бу ло
14 ді тей ві ком мо лод ше 16 ро ків (8
дів ча ток і 6 хлоп чи кі в). По рів нюючи
у про цен тно му спів від но шен ні ре -
зульта ти до сягнення пов ної ре мі сії,
час тко вої ре мі сії і тих ви пад ків, у
яких па ці єн ти на лі ку вання УКРА -
ЇНом не від ре а гу ва ли, впа дає у ві чі
той факт, що особ ли во доб рою і по зи -
тив ною бу ла ре ак ція на лі ку вання
УКРА ЇНом са ме в ма леньких па ці єн -
тів, адже, пов то рює мо, се ред до рос -
лих пов ної ре мі сії вда лося до сягну -
ти у 20.2% ви пад ків, час тко вої – у
60.1% і жод но го впли ву не бу ло у
19.7%, то ді ко ли ре зульта ти лі ку -
вання ді тей ви яви лися знач но вра -
жа ючі ши ми: пов на ре мі сія – 62.5%,
час тко ва – 31.25% і жод но го впли ву
– 6.25%. 

За гальні вис нов ки й під сум ки що -
до лі ку вання та кі: «Най кра щи ми ви -
яви лися ре зульта ти лі ку вання тих
па ці єн тів, чия імун на сис те ма бу ла
най більше ушкод же на. Оскільки
імун ні рів ні по вер ну лися до нор ми,
(…) це доз во ляє зро би ти вис но вок,
що цей пре па рат діє як іму но ко рек -
тор. (…) У па ці єн тів, що від ре а гу ва -
ли на лі ку вання УКРА ЇНом, пок ра -
щився їхній за гальний стан, змен -
шився біль, по ліп шився апе тит, (…)
нор ма лі зу вався сон (…) У ви пад ках
на явнос ті ме тас та зів у кіс тках особ -
ли во сильним був вплив УКРА ЇНу
в по єд нан ні з гі пер тер мі єю». Де -
тальні ше про по тен ці ал і вплив цьо го
ме дич но го пре па ра ту на ді тей з різ ни -
ми ви да ми онко зах во рювань ра зом з
істо рі ями хво роб ма леньких па ці єн тів
ми вже пи са ли.

6 жовтня 2011 ро ку під час прес-
кон фе рен ції в Ки є ві док тор Но ви ць -
кий зап ро по ну вав без кош тов но пе ре -
да ти УКРАЇН для лі ку вання 100
онкох во рих укра їн сь ких ді тей. У від -
по відь на цей доб ро чин ний жест Но -
ви ць ко го на віть по ча ли зви ну ва чу ва ти
в ба жан ні «про ве дення експе ри мен тів
на дітях». Про які «експе ри мен ти»
мо же йти мо ва, якщо впер ше пре па рат
успіш но був за ре єс тро ва ний в Укра їні
ще 1998 ро ку? Та ке вра женя, що хтось
дуже не хо че по ши рення інфор ма ції

про по зи тив не лі ку вання УКРА ЇНо м?
Мож ли во, са ме че рез особ ли вий успіх
у те ра пії ді тей йо го всі ляко на ма га -
ються «очор ни ти» як в Укра їні, так і в
Австрії та уне мож ли ви ти до пуск цих
ліків для ви ко рис тання?

Після тим ча со во го не за кон но го
при зу пи нення ре єс тра ції пре па ра ту в
Укра їні, в ре зульта ті чис лен них пе ре -
ві рок і су до вих по зо вів з бо ку док то ра
Но ви ць ко го що до від нов лення ре єс -
тра ції цьо го лі кар сь ко го за со бу в
Укра їні 2 квiтня 2014 ро ку Ука зом за
но ме ром №2а -6275/12/2670 «Окруж -
ний адмiнiстра тив ний суд міс та Ки є ва
пос та но вив: 

1. Адмiнiстра тив ний по зов фір ми
Но віц кі Фар ма за до вольни ти.

2. На каз Mі ніс тер ства охо ро ни
здо ров’я Укра їни вiд 14.11.2011
№788 про тим ча со ве при пи нення дiї
ре єс тра цiйно го пос вiдчення ска су -
ва ти».

У цьо му кон тек сті ви ни кає пи -
тання: хто від шко до ву ва ти ме збит ки
док то ро ві Но ви ць ко му та онкох во рим
па ці єн там, яким до ве лося пе рер ва ти
лі ку вання УКРА ЇНом у зв’язку з при -
зу пи ненням дії ре єс тра цій но го пос від -
чення? Адже в ре зульта ті хво рі не
отри ма ли не об хід но го й ба жа но го лі -
ку вання, яке мог ло б уряту ва ти їхнє
життя або при най мні по ліп ши ти стан
їхньо го здо ров’я. Знач ної шко ди зав -
да но бу ло й са мо му док то ро ві Но ви -
ць ко му: мо ральної та фі нан со вої. 

Не менш ці ка ві по дії про дов жу ють
від бу ва тися і в Австрії. 

Про ку ра ту ра Австрії час тко во
зак ри ла по пе ред ній су до вий роз -
гляд спра ви що до док то ра Ва силя
Но ви ць ко го рі шенням від 20 ве ресня
2013 ро ку (но мер 26999606/1-
II/BK/310355). 

Ци ту є мо: «Зак риття від бу лося від -
по від но до § 190 Z 1 Кри мі нально -
Про це су ально го Ко дек су, оскільки
дія, що ле жить в осно ві по пе ред ньо го
су до во го роз гляду, не ка ра ється по ка -
ранням, що зас то со ву ється в су до во му
по рядку, або оскільки будь-яке по -
дальше пе рес лі ду вання з юри дич них
при чин бу ло б неп ри пус ти мим. Зак -
риття від бу лося від по від но до § 190
Z 2 Кри мі нально -Про це су ально го
Ко дек су, оскільки від сутня будь-яка
фак тич на при чи на для по дальшо го
пе рес лі ду вання». І да лі: «Зак риття
від бу лося від по від но до § 192 Абз. 1 Z
1 Кри мі нально -Про це су ально го Ко -
дек су. Але оскільки обви ну ва че но му
за ки да ється вчи нення кількох пра во -
по ру шень, то у зв’язку з цим очі ку -
ється, що зак риття по пе ред ньо го су -
до во го роз гляду спра ви не здій снюва -
ти ме знач но го впли ву ні на по ка рання
чи на пре вен тив ні за хо ди, ні на пра во -
ві нас лід ки, по в’яза ні з ви не сенням
ви ро ку, ні на дов гос то ро ко ві за хо ди.
По дальше пе рес лі ду вання за ли ша -
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ється в си лі». (Витяг із По ві дом лення
Цен тральної про ку ра ту ри з пи тань
пе рес лі ду вання за вчи нення еко но міч -
них зло чи нів та ко руп ції про час тко ве
зак риття по пе ред ньо го су до во го роз -
гляду спра ви про ти док то ра Ва силя
Но ви ць ко го від 20 ве ресня 2013 ро ку,
Но мер: 26999606/1-II/BK/310355. По -
ві дом лення здій сне не че рез Фе де -
ральне мі ніс тер ство внут ріш ніх
спра в).

О тож, зви ну ва чення час тко во
зняті, але жод ної з пар тій кон фіс ко ва -
но го пре па ра ту від 11 лис то па да 2011
ро ку та від 04 ве ресня 2012 ро ку (а це
за га лом по над 205 000 (!) ампул з
УКРА ЇНо м) влас ни ко ві до те пер так і
не по вер ну ли.

Тим ча сом док то ро ві Но ви ць ко му
та йо го ком па нії НО ВІЦКІ ФАРМА,
окрім «за над то ви со кої» ці ни 77 Євро
за ампу лу пре па ра ту, на ма га ються
«при пи са ти» вчи нення но во го «зло чи -
ну», а са ме ухи ляння від спла ти по -
дат ків, хо ча з 1993 по 2013 док тор
Но ви ць кий спла тив Рес пуб лі ці
Австрія по дат ки су мою в 513.975,53
Євро.

Вста нов ле на ці на 77 Євро за ампу -
лу міс тить ви дат ки на про дов ження
дії па тен тів, на за ро біт ну пла ту пра -
ців ни кам, на ампу лу вання пре па ра ту
згід но норм На леж ної ме дич ної прак -
ти ки та на про ве дення йо го ана лі зу
згід но ви мог Доб ро со віс ної ла бо ра -
тор ної прак ти ки. Сюди ж включе но і

вит ра ти на участь в на у ко вих кон гре -
сах і кон фе рен ціях, чис лен ні ви дат ки
на ба га то річ ні дос лід ження й експе ри -
мен ти і т. д. Однак ці фак ти чо мусь до
ува ги не бе руться. Не бе руться до ува -
ги з яки хось не ві до мих нам при чин і
свід чення опи та них па ці єн тів що до
вар тос ті пре па ра ту. А в Про між но му
зві ті від Управ ління по дат ко вої
інспек ції міс та Ві день за но ме ром

004-2012/00565 GZ. 606 St 2/13 k від
13 бе резня 2014 ро ку чіт ко заз на че но:
«Оцін ка на да них від по ві дей у
більшос ті ви пад ків доз во ляє зро би -
ти вис но вок про те, що пе ре важ на
час ти на опи та них свід ків вза га лі не
пла ти ла за отри ма ні ампу ли з пре -
па ра том або ж не мо же при га да ти
цьо го фак ту. І ли ше не ве ли ка час -
ти на опи та них ствер джує, що здій -
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Цен тральна про ку ра ту ра 
020 8 St 62/13m – 1
з пи тань пе рес лі ду вання 
за вчи нення еко но міч них зло чи нів та
ко руп ці ї
Дам пфшіф фштрас се, 4
1030 Ві день
Тел.: +43 1 52152-0 5910

020 8 St 62/13m – 1

Па но ві адво ка ту
д-ру Адрі а но ві ГО ЛЛЕ НДЕРУ 
А слан гас се, 8/2/4
1190 Ві день

О скільки в цьо му фор му лярі ви ко рис то -
ву ва ти муться ви ра зи, які ма ють пер со -
нальний сто су нок до пев них осіб, то во -
ни в рів ній мі рі сто су ва ти муться і жі -
нок, і чо ло ві ків.

КРИ МІ НА ЛЬНА СПРАВА:
ПРОТИ:
О бви ну ва че но го:
Дипл. Інж. Д-ра Ва силя Но ви ць ко го
15.10.1937 р.н.,

ін те ре си яко го пред став ляють:

Д-р Пе тер ФІ ЛІПП, адво ка т
Гра бен, 17
1010 Ві день
Тел.: 533 80 01,533 80 02

Д-р Мар тін МАРЕР, адво ка т
Фльот цер штайг, 157
1140 Ві день
Тел.: 9714997

Д-р Адрі ан HOLLAENDER, адво ка т
А слан гас се, 8/2/4
1190 Ві день
Тел.: 320 01 59

ЗГІДНО: § 146 Кри мі нально го Ко дек су
(КК); § 147 (3) КК; § 148 2. Спра ва КК;
§ 223 (1) КК; § 223 (2) КК; § 293 (1) КК;
§ 293 (2) КК; § 278 КК

20 ве ресня 2013 р.

ПО ВІ ДО МЛЕННЯ
За хис ни ці /за хис ни ка 
про зак риття спра ви 

Про ку ра ту ра зак ри ла по пе ред ній су до -
вий роз гляд спра ви що до та кої осо би:

Ім’я: Ва силь Но ви ць кий, 15.10.1937
р.н.

По ві дом лення здій сне не че рез:
Фе де ральне мі ніс тер ство внут ріш ніх
спра в
Го ла у бек-Йо зеф-Платц, 1
1090 Ві день
Но мер: 26999606/1-II/BK/310355

Це час тко ве зак риття по пе ред ньо го
су до во го роз гляду спра ви сто су ється пі -
доз ри згід но § § 146 і да лі Кри мі нально -
го Kо дек су що до про да жу ампул
«УКРА ЇНу», заз на че но го в обви ну -
вально му вис нов ку.

Зак риття від бу лося від по від но до §
190 Z 1 Кри мі нально -Про це су ально го
Ко дек су, оскільки дія, що ле жить в
осно ві по пе ред ньо го су до во го роз гляду,
не ка ра ється по ка ранням, що зас то со ву -
ється в су до во му по рядку, або оскільки
будь-яке по дальше пе рес лі ду вання з
юри дич них при чи н бу ло б неп ри пус ти -
мим.

Це час тко ве зак риття по пе ред ньо -
го су до во го роз гляду спра ви сто су -
ється пі доз ри згід но §§ 146 і да лі Кри -
мі нально го Kо дек су що до про да жу
ампул «УКРА ЇНу», заз на че но го в обви -
ну вально му вис нов ку.

Зак риття від бу лося від по від но до
§ 190 Z 2 Кри мі нально -Про це су -
ально го Ко дек су, оскільки від сутня
будь-яка фак тич на при чи на для по -
дальшо го пе рес лі ду вання.

Це час тко ве зак риття по пе ред ньо -
го су до во го роз гляду спра ви сто су -
ється пі доз ри згід но § § 146 і да лі Кри -
мі нально го Kо дек су що до про да жу
ампул «УКРА ЇНу», заз на че но го в обви -
ну вально му вис нов ку.

Зак риття від бу лося від по від но до §
192 Абз. 1 Z 1 Кри мі нально -Про це су -
ально го Ко дек су. Але оскільки обви ну -
ва че но му за ки да ється вчи нення кількох
пра во по ру шень, то у зв’язку з цим очі -
ку ється, що зак риття по пе ред ньо го су -
до во го роз гляду спра ви не здій снюва ти -
ме знач но го впли ву ні на по ка рання чи
на пре вен тив ні за хо ди, ні на пра во ві
нас лід ки, пов’яза ні з ви не сенням ви ро -
ку, ні на дов гос то ро ко ві за хо ди. 

По дальше пе рес лі ду вання за ли ша -
ється в си лі.

Цен тральна про ку ра ту ра
з пи тань пе рес лі ду вання

за вчи нення еко но міч них зло чи нів 
та ко руп ці ї

Від діл 8

Маг. То мас Газ льван те р
(ПРО КУРОР)
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снюва ла опла ту за отри ма ні
ампу ли су мою в 50 Євро чи,
від по від но, 70 Євро за ампу -
лу». (Zwischenbericht,
Finanzamt Wien, vom 13.
März 2014) Тоб то, в ба гатьох
ви пад ках па ці єн ти або отри -
му ва ли УКРАЇН без кош тов но,
або ж ку пу ва ли йо го за мі ні -
мальну су му по со бі вар тос ті (а
іно ді ще де шев ше), хо ча як
влас ник па тен ту і як і будь-
який ви роб ник лі ків, док тор
Но ви ць кий має пра во на при -
бу ток. 

Див ни ми виг ляда ють за ки -
ди що до нес пла ти по дат ків ще
й із ті єї при чи ни, що в Австрії
УКРАЇН до сьо год ні так і не
за ре єс тро ва ний, а згід но авст -
рій сь ко го за ко но дав ства в та -
ко му ра зі ви го тов лення УКРА -
ЇНу роз гляда ється як «хо бі»
(Liebhaberei), а отже, по дат ки за це
спла чу ва тися не по вин ні. 

Па ра лельно ви ни кає за пи тання:
чо му ж то ді ні в ко го з пра ців ни ків
від по ві дальних за ре єс тра цію лі ків
уста нов не має жод них пре тен зій до
ви роб ни ків хі мі о те ра пев тич них пре -
па ра тів, приз на че них для бо ротьби з
різ ни ми ви да ми онко зах во рювань, які
вста нов люють за них (за препарати)
зах мар ні ці ни, а ді є вість їхня – під ве -

ли чез ним зна ком пи тання? Так, нап -
рик лад, курс лі ку вання ра ку ле гень
пре па ра том Avastin кош тує 70.000
Євро, а життя він в се ред ньо му мо же
про дов жи ти на 2 мі сяці; за курс лі ку -
вання лі кар сь ким за со бом Erbitux для
бо ротьби з ра ком тов стої киш ки до ве -
деться зап ла ти ти 50.000 Євро із мож -
ли віс тю се ред ньої про дов жу ва нос ті
життя що най більше на 1,2 місяця.
(Жур нал Profil, 6-8, лютий 2010) Рік

лі ку вання пре па ра том Yondelis (І спа -
ні я) при ра ко ві яйни ків «по тягне» на
88.000 Євро. А на лі ку вання фо лі ку -
лярної лім фо ми швей цар сь ким пре -
па ра том MabThera тре ба зап ла ти ти
май же 135.000 Євро... (жур нал Der
Spiegel, чис ло 20/2010); Тоб то жод -
них пре тен зій до гі ган т сь ких фар ма -
ко ло гіч них кон цер нів ні в ко го не має,
то ді як вар тість 77 Євро за ампу лу
УКРА ЇНу – за до ро го! І це при то му,

Федеральне міністерство фінансів
УПРАВЛІННЯ  ПОДАТКОВОЇ

ІНСПЕКЦІЇ

Управління податкової інспекції
Відня 9/18/19 Клостернойбурґ 

як фінансовий орган, що має право
на накладання санкцій

Група 04

Марксерґассе, 4
1030 Відень

Відповідальний виконавець
Маг. Унґербьок

Тел.: +43 050 233/512463
Факс: +43 050 233/5912081

DVR 0009075

13 березня 2014 р.

До:
Прокуратури
при
Судові першої інстанції у кримінальних
справах
міста Відень

Вул. Ландесґеріхтсштрассе, 11
1082, Відень

/Печатка/
/Підпис/

Номер справи: 004-2012/00565
GZ. 606 St 2/13 k – 33

Стосовно: Кримінальної справи проти
доктора Василя Новицького згідно § 33
(1) 

Кримінального закону про
фінансові порушення

Додатки:    

• Оригінали протоколів допитів свідків
• Оригінали письмових показів свідків
• EXCEL-таблиця: зіставлення відпові-

дей
• Копія заяви доктора Василя НОВИ -

ЦЬ КОГО від 25.02.2014 р. до
Федерального міністерства фінансів

Управління податкової інспекції Відня
9/18/19 Клостернойбурґ як фінансовий
орган, що має право на накладання сан-
кцій, посилаючись на останній виданий
по справі проти доктора Василя НОВИ -
ЦЬКОГО звіт від 03.12.2013 р., подає 

ПРОМІЖНИЙ  ЗВІТ

Згідно § 100 (2) Z. 3 Кримінально-про-
цесуального кодексу

Після того, як були проведені обшуки в
домі і виявлені підтвердження безкош-
товної передачі ампул (див. ON 169,
170), особи, серед яких станом на сьо-
годні опитані ще не всі (наскільки це
можна співставити на основі тверджень,
що є в наявності), були викликані для
подання письмових свідчень. 

Після проведення підсумків наданих
відповідей була створена  й зіставлена
EXCEL-таблиця (вона подається в
додатку), в якій відображено зміст
результатів опитування свідків. 

Оцінка наданих відповідей у більшості
випадків дозволяє зробити висновок
про те, що переважна частина опитаних
свідків взагалі не платила за отримані
ампули з препаратом або ж не може
пригадати цього факту. І лише невелика
частина опитаних стверджує, що здій-
снювала оплату за отримані ампули
сумою в 50 Євро чи, відповідно, 70
Євро за ампулу.  Згідно показів опита-
них осіб, у більшості випадків розписка
не підписувалась чи, відповідно, частин
з них не могла пригадати факту відпо-
відного підписання.

Щодо заяви обвинуваченого від
25.02.2014 р. до Федерального міністер-
ства фінансів (подається в додатку),
хочемо зазначити, що її копія подається
нами лише для ознайомлення.
Додаткова інформація буде надіслана до
Прокуратури відразу після того, як
заява буде опрацьована і буде прийняте
певне рішення.

Для складання плану подальших дій, -
зокрема, щодо того, чи з початком про-
ведення аудиторської перевірки слід
буде почекати на результати подальших
допитів свідків, - буде у скорому часі
повідомлено телефоном.  

В разі виникнення будь-яких запитань
просимо звертатися. 

Маг. Унґербьок

/Підпис/
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що за леж но від ви ду і ста дії роз вит ку
онко зах во рювання, на курс лі ку вання
УКРА ЇНом тре ба від 40 до 100 ампул
(а риф ме ти ка до во лі прос та – 7.700
Євро на віть за 100 ампул це не
135.000 Євро), а чис лен ні дос лід -
ження і ви пад ки оду жання па ці єн тів
до ве ли, що життя зав дяки цьо му пре -
па ра то ві мож на про дов жи ти не на
один рік. (Де тальні ше про істо рії хво -
роб па ці єн тів та успіш не лі ку вання
УКРА ЇНом мож на діз на тися в чис лах
«Уні вер су му»: № 5-6, 2012; №7-8,
2012; № 3-4, 2013; № 3-4, 2014 і № 5-
6, 2014).

І сто рія УКРА ЇНу вельми пе ре гу ку -
ється з істо рі ями інших альтер на тив -
них за со бів лі ку вання онко зах во -
рювань. Так, нап рик лад, всі ляко на ма -
га ються пе реш ко ди ти про ве ден ню по -
дальших дос лід жень про ти ра ко во го
пре па ра ту DСA-Dichloracetate (Дих ло -
ра це та т). Про цю суб стан цію впер ше
по ві дом ляли ще у 2007 ро ці, але та ке
вра ження, що фар ма ко ло гіч на індус -
трія не за ці кав ле на у про ве ден ні пе ре -
ві рок й експе ри мен тів цьо го пре па ра ту. 

Ще в січ ні 2007 ро ку гру па дос лід -
ни ків з Уі вер си те ту Альбер та (Ка на -
да) на чо лі з Еван ґе ло сом Мі хе ла кі сом
успіш но про тес ту ва ли DCA на ізольо -
ва них люд сь ких ра ко вих клі ти нах in
vitro й на онкох во рих ла бо ра тор них
ми шах. При цьо му бу ло до ве де но, що
лі ки здат ні упо вільнюва ти ріст ра ко -
вих клі тин у ле генях, моз ку й грудях.
Окрім то го, вда лося вста но ви ти й те,
що в па цюків, яким до пит ної во ди
до да ва ли DCA, знач но по вільні ше
рос ли пух ли ни, аніж у тих тва рин, які
вжи ва ли во ду без ньо го. Мі ну сом лі -
ків є, однак, по біч ні дії, які, щоп рав да,
ви ни ка ють до сить рід ко. До най гір -
ших від носять від чуття оні міння в ті лі
та по ру шення хо ди. Як заз на ча ють
авто ри ні ме ць ко го інтер нет-ви дання
Kopp Online у стат ті від 15 люто го
2012 ро ку, за до по мо гою пре па ра ту
DCA фар ма ко ло гіч на індус трія, яка
на ма га ється бо ро тися з онко зах во -
рюван нями, мо же отри ма ти у своє
роз по рядження но вий ме тод ме ди ка -
мен тоз но го лі ку вання, що є знач но де -
шев шим і без печ ні шим за інші су час -
ні кон вен цій ні ме то ди те ра пії ра ку
(http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-
gesundheit/gesundes-leben/pf-louis/
beweis-krebsindustr ie-wil l-keine-
heilung-nicht-einmal-durch-medi -
kamente.html). 

Мож на при пус ти ти, що ме дич на й
фар ма ко ло гіч на ма фії нав мис не ство -
рюють пев ні умо ви й рам ки для швид -
ко го пог ли нання мільйон них та
мільярдних сум, ви да них на дос лід -
ження про ти ра ко вих лі ків і для лі ку -
вання онко зах во рювань (і не ли ше їх).
Ніх то не за ці кав ле ний у лі ку ван ні по -
ми ра ючих па ці єн тів. Індус трія ра ку
ли ше всі ляко очор нює альтер на тив ні

ме ди ка мен ти, на зи ва ючи їх не ді є ви ми
та шкід ли ви ми, а їхні ви на хід ни ки й
ви роб ни ки пос та ють в очах гро мад сь -
кос ті бре ху на ми й ошу кан цями, ба жа -
ючи ми за ро би ти ша ле ні су ми на зне -
ві ре них па ці єн тах, які шу ка ють будь-
яко го шан су на по ряту нок, ха па ючись
за все, що дає хоч якусь на дію.

На то мість ви роб ни ки хі мі о те ра -
пев тич них за со бів на ма га ються за пев -
ни ти па ці єн тів у ді є вос ті сво їх «ді -
тищ» й усі ляко агі ту ють ви ко рис то ву -
ва ти під час лі ку вання са ме їх. «Шанс
на життя!», – ка жуть про Taxotere.
«Taxol – да ти жит тю май бут нє». Ту ж
лі нію «гнуть» і де які онко ло ги, вто ру -
ючи фар ма ко ло гіч ним кон цер нам.
Так, лі кар-он ко лог Фрід ріх Овер камп
за пев няє: хі мі о те ра пія за остан ні 20
ро ків знач но вдос ко на ли лась і пок ра -
щи лась і мож на спо сет рі га ти «знач не
про дов ження життя». Однак, та ку
«по зи тив ну» дум ку роз ді ляють да ле ко
не всі лі ка рі. Й остан ні ре зульта ти
дос лід жень і циф ри ли ше під твер джу -
ють зво рот нє: ста ном на сьо год ні па -
ці єн ти по ми ра ють так са мо час то, як і
25 ро ків то му. Епі де мі о лог Клі ні ки
Ґгрос га дерн при Уні вер си те ті Мюнхе -
на (Ні меч чи на) за являє: «Бо юся, що
сис те ма тич не роз ши рення ви ко рис -
тання хі мі о те ра пев тич них за со бів
са ме при ра ко ві гру дей мо же бу ти
від по ві дальним за змен шення про -
цен ту ви жи вання па ці єн ток». Схо же
ствер джує і гі не ко лог Уні вер си те ту
Бо ху ма (Ні меч чи на) Ґер хард Шал лер:
«Для ви жи вання жі нок із прог ре су -
ючим ра ком гру дей хмі о те ра пія до -
те пер не при нес ла прак тич но жод -
ної ко рис ті – ба га то га ла су з ні чо -
го». Ще ней мо вір ні ші за пев нення на -
ле жать Фольфра мо ві Єґе ру, ке рів ни ко -
ві гі не ко ло гіч но го від ді лення Мі сь кої
клі ні ки Дюссельдор фа (Ні меч чи на):
«Не бу ло і не має жод них успі хів від
лі ку вання хі мі о те ра пі єю. Ду же ба -
га то жі нок лі ку ються, але фак тич но
так і не вда лося вста но ви ти яко їсь
ко рис ті від та ко го лі ку вання. Од -
нак якщо Ви ска же те та ке па ці єн -
ткам, то во ни втратять будь-яку на -
дію» (жур нал Der Spiegel, 41/2004).

Не менш акту альною за успіш не
лі ку вання онко зах во рювань є й пи -
тання їх ран ньої ді аг нос ти ки. Ви ще
зга да ний лі кар-гі не ко лог Фоль фрам
Єґер ви ма гає більше гро шей на ран ню
ді аг нос ти ку ра ку за мість пус тої тра ти
мільйон них сум на до ро гу хі мі о те ра -
пію (жур нал Der Spiegel, 41/2004). У
цьо му кон тек сті, на наш погляд, вар то
зга да ти про уні кальну здат ність
УКРА ЇНу роз піз на ва ти ра ко ві пух ли -
ни під ультра фі о ле то вим світ лом, а
та кож і про той факт, що більшість па -
ці єн тів, які прий ма ли УКРАЇН, су -
б’єк тив но від чу ва ли пе чіння, теп ло й
по щи пу вання в ді лянці пух лин і ме -
тас та зів. По над те, вда лося пос пос те -

рі га ти і вста но ви ти й те, що, на від мі -
ну від здо ро вих людей, у се чі хво рих
па ці єн тів змі нювався ко лір і за пах.
Отже, це наш тов хує на дум ку, що
УКРАЇН всту пає в пев ну бі о хі міч ну
ре ак цію з яки мись еле мен та ми ра ко -
вих клі тин, а отже, якби та ки вда лося
ізо люва ти цей про дукт спо лу ки, то це
да ло б нам мож ли вість ство рення ціл -
ком но во го ме то ду ран ньої ді аг нос ти -
ки онко зах во рювань. Однак, вла да, як
ви да ється, не за ці кав ле на в цьо му і
гро шей на та кі пот ріб ні дос лід ження
ви ді ляти не зби ра ється.

На жаль, все час ті ше до істо рій
ви на хід ни ків альтер на тив них ме то дів
лі ку вання мож на до да ти сло вос по лу -
чення «син дром Зем мельвай са». Са ме
угор сь кий ме дик, аку шер та хі рург
про фе сор Ігнац Фі ліп Зем мельвайс,
який про жи вав і пра цював у Від ні, на -
ма га ючись зро зу мі ти при чи ни піс -
ляро до вої га рячки (сеп си су) у ба -
гатьох по ро діль та їх смер тнос ті че рез
це, ви су нув гі по те зу про те, що інфек -
цію лі ка рі при но си ли з інфек цій но го і
па та ло го а на то міч но го від ді лень лі ка -
рень. Тоб то, після роз ти ну тру пів во -
ни час то при бі га ли прий ма ти по ло ги,
по пе ред ньо прос то ви тер ши ру ки но -
со вою хус тин кою. Зем мельвайс зо бо -
в’язав пер со нал лі кар ні пе ред ма ні пу -
ляці ями з ва гіт ни ми й по ро ді лями де -
зин фі ку ва ти ру ки у хлор но му роз чи ні,
зав дяки чо му смер тність се ред жі нок і
но во на род же них впа ла у по над 7 ра зів
– з 18 до 2,5%. Однак ця гі по те за Зем -
мельвай са не те що не знай шла швид -
ко во виз нання, а на віть зус трі ла на
сво є му шляху всі лякі пе ре по ни і вик -
ли ка ла шквал кри ти ки з бо ку йо го ко -
лег. А ди рек тор клі ні ки, док тор
Кляйн, на віть за бо ро нив про фе со ро ві
Зем мельвай су пуб лі ку ва ти ста тис ти ку
змен шення рівня смер тнос ті після ви -
ко рис тання сте ри лі за ції рук і вреш ті
виг нав йо го з ро бо ти. Після цьо го на
влас ні кош ти лі кар орга ні зо ву вав нав -
чання інших ме ди ків сво є му ме то ду, а
в 1861 р. ви дав окре му пра цю «Еті о -
ло гія, суть і про фі лак ти ка ро дильної
га рячки» (нім. Die Aetiologie, der
Begriff und die Prophylaxis des
Kindbettfiebers)». До ре чі, ідея Зем -
мельвай са вик ли ка ла та ку хви лю неп -
рий няття, що ме дич не спів то ва рис тво
не пе ре ко на ла на віть смерть ні ме ць ко -
го лі каря Гус та ва Мі ха е лі са – він
сміявся над Зем мельвай сом, але усе ж
ви рі шив пе ре ві ри ти йо го гі по те зу на
прак ти ці. Ко ли ж смер тність се ред йо -
го па ці єн ток впа ла в ра зи, вра же ний
Мі ха е ліс не вит ри мав при ни ження і
по кін чив життя са мо губ ством. 

А істо рія про фе со ра Зем мельвай са
за кін чи лася теж ду же тра гіч но: за ць -
ко ва ний, він по мер у пси хі ат рич ній лі -
кар ні у ві ці всьо го ли ше 47 ро ків.
(http://oko-planet.su/science/ sciencedis-
cussions/111950-effekt-zemmelveysa-



НАУКА

‹ 7-8, 2014УНІВЕРСУМ68

i l i - a n a t o m i y a - e g o i z m a . h t m l ,
http://sizif.forum2x2.ru/t82-topic).

Са ме так появився «син дром Зем -
мельвай са» – авто ма тич не неп рий -
няття на у ко вої інфор ма ції, що про ти -
рі чить нор мі, ві рі чи па ра диг мі – без
пе ре вір ки чи експе ри и мен ту. Три ма -
ючись за звич ні пос ту ла ти, вче ні в ко -
ре ні ни щать будь-які спро би їх пе рег -
ляду. І та кий «ефект-син дром», на
жаль, пов сякчас ви ни кає і в на ші дні.
(http://oko-planet.su/science/sciencedis-
cussions/111950-effekt-zemmelveysa-
ili-anatomiya-egoizma.html )

Ще одна істо рія (це вже сьо го -
дення) – ви па док з іта лій сь ким уче -
ним, док то ром Ту ліо Сі мон чі ні, який
став пер шо від кри ва чем ме то ду лі ку -
вання онко зах во рювань со дою. Він не
по боявся гні ву ко лег і від крив сві то ві
ре цепт ді є вої те ра пії онко зах во -
рювань. За це був по сад же ний у
в’язни цю на три ро ки за сфа б ри ко ва -
ни ми зви ну ва чен нями. Сі мон чі ні
актив но прак ти ку вав лі ку вання ра ку
со дою на край ніх ста діях хво ро би, і
ре зульта ти бу ли при го лом шли ви ми.
Свою те о рію він обґрун ту вав так:  ра -
ко ві клі ти ни – не що інше, як гри бок
кан ди ди, який роз рос та ється в ре -
зульта ті ослаб ле но го іму ні те ту. Хі мі о -
те ра пія пос лаб лює орга нізм ще
більше, то му що імун на сис те ма після
неї на ну лі. Звід си вми ра ючі люди,
яких лі ку ва ли, але не ви лі ку ва ли.

Най прос ті шим і ді є вим лі ка ми ви -
явився бі кар бо нат нат рію (зви чай на
хар чо ва со да). Це і є те актив на ре чо -
ви на, яка вби ває гри бок кан ди ди. Па -
ці єн ти або пи ли роз чин, або док тор
ви ко рис то ву вав при лад на зра зок
ендос ко па, ви най де ний ним са мим,
щоб увес ти со ду без по се ред ньо в пух -
ли ну. За свою ді яльність Ту ліо Сі мон -
чі ні був поз бав ле ний лі цен зії. Йо го
зви ну ва ти ли у зас то су ван ні не доз во -
ле них лі ків, в то му, що він під да вав
не без пе ці життя па ці єн тів і по са ди ли
до в’язни ці на три ро ки. (http://svitoh-
lyad.com.ua/zdorovya/likuvannya-raku-
sodoyu-praktyka-italijskoho-doktora/ )

Цьку вання, пог ро зи, за ма хи на
життя, арешт... Чи не те са ме вже май -
же 40 ро ків чинять з док то ром Ва си -
лем Но ви ць ким і йо го ді є вим та без -
печ ним пре па ра том на осно ві чис то ті -
лу УКРАЇН, що не має по біч них ді й?
Чо му та ке від бу ва ється?

А льтер на тив ні лі ки все більше
схо жі на «си ріт», до яких ні ко му не
має ді ла і які за ли ше ні на приз во ляще.
А з ни ми ж мож на бу ло про вес ти ці -
лий ряд дос лід жень та експе ри мен тів,
ви ді лив ши пев ні кош ти з тих міль -
ярдних астра но міч них сум, які що ро -
ку ви ді ляють на дос лід ження хі мі о те -
ра пев тич них за со бів та вве дення їх у
ви ко рис тання.

Зреш тою, хо четься пос та ви ти ще
одне за пи тання: якщо УКРАЇН та кий

«не ді є вий» і «шкід ли вий», як за -
являють чис лен ні пра ців ни ки МО Зів
Австрії та Укра їни, то чо му з ним ве -
деться вже стільки ро ків та ка за пек ла
бо ротьба? Ви ни кає ло гіч ний вис но -
вок: якщо б цей пре па рат справ ді був
«ні яким» і не до по ма гав онкох во рим
па ці єн там, то на ньо го вже дав но мах -
ну ли б ру кою і за бу ли. Натомість з хі -
мі о те ра пев тич ни ми за со ба ми та їхні -
ми ви роб ни ка ми чомусь ніх то не всту -
пає у бо ротьбу. Чомусь ні ко го не ці ка -
вить і те, які не без печ ні побічні
наслідки во ни вик ли ка ють. Вче ні вже
не од но ра зо во за являли, що са ме лі ку -
вання хі мі о те ра пев тич ни ми пре па ра -
та ми «вби ває» і без то го ослаб ле них
па ці єн тів, і якщо во ни не по ми ра ють
від них за раз, то в май бут ньо му так чи
інак ше у хворих ви ник нуть різ -
номанітні су пут ні недуги, спри чи не ні
ци ми не без печ ни ми лі ка ми, кот рі ра но
чи піз но та ки зни щать па ці єн тів
(1. http://youtu.be/izCahvY0aq8;
2. http://youtu.be/OkRIScwS4LQ;
3. http://youtu.be/pJwqNeBYnBU). 

Нак ле пи,  ць ку вання, за ма хи на
життя док то ра Но ви ць ко го, спро ба
йо го ареш ту що раз більше наш тов ху -
ють на дум ку, що пре па рат УКРАЇН
ді є вий, але хтось впер то праг не зни -
щи ти йо го. Ко мусь бай ду же, що про -
дов жу ють по ми ра ти мільйо ни онкох -
во рих, яких мож на бу ло б вряту ва ти. 

Вік то рія О. РО МА НЧУК
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