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Хвиля масових акцій протесту, що 
прокотилася країнами Північної 
Африки, сягнула Єгипту. З 24 січня 
там розпочалися акції протесту. Ма-
ніфестанти вимагають проведення 
економічних і політичних реформ, 
а також відставки 82-річного пре-
зидента Хосні Мубарака, який пра-
вить 30 років. Масові акції розпоча-
лися в Каїрі та поширилися на інші 
єгипетські міста. По всій країні діє 
комендантська година. Поліція та 
сили безпеки намагалися розігнати 
демонстрантів за допомогою водо-
метів, гумових куль і сльозогінного 
газу. У відповідь ті почали закидати 
поліцейських камінням. 

Увечері 28 січня Мубарак таки 
виступив із зверненням до грома-
дян. Він заявив, що залишається 
прихильником реформ, і розпустив 
уряд. Втім, наступного дня протес-
ти продовжилися з новою хвилею. 
Жертвами масових демонстрацій і 
заворушень, що охопили найбільші 
міста Єгипту — Каїр, Суец і Олек-

сандрію, стали приблизно 300 людей, 
а близько чотирьох тисяч отримали 
поранення. До слова, у Єгипті на-
разі перебуває близько шести тисяч 
українців, проте наших співвітчиз-
ників почали евакуювати. 

У країні панує хаос. Сутички з 
поліцією супроводжуються масовим 
мародерством. Злодії увірвалися до 
Національного музею Єгипту, об-
чистили касу та спалили дві старо-
давні мумії фараонів. Крім того, ско-
риставшись заворушеннями у країні, 
тисячі ув’язнених втекли з в’язниць 
Олександрії, Асуані, Даманхур.

На найскандальнішому сайті 
«Wikileaks» днями було опублікова-
но інформацію про те, що опозицій-
ні партії Єгипту, за вказівкою США, 
вже давно готувалися до знищення 
режиму Мубарака. У депеші повідо-
мляється, що активіст опозиційного 
руху «Шосте квітня», ім’я якого не 
називається, в 2008 році брав участь 
у з’їзді «Альянсу молодіжних рухів» 
в США, де зустрічався з учасниками 
інших рухів, а також з представни-

ками адміністрації США і розповів 
їм про плани демократичних змін 
в Єгипті. Він повідомив, що нібито 
деякі опозиційні партії та рухи взя-
ли неписаний план переходу до де-
мократії до 2011 року за підтримки 
армії та поліції.

Західна преса припускає, що ре-
волюцію не зупинити, а Мубараку 
доведеться відмовитися від влади. 
«Правляча партія розвалилася. По-
ліція не підкоряється президентові. 
Армія не хоче бруднити руки кров’ю, 
глава сил з придушення заворушень 
відмовився стріляти в натовп. Біржа 
звалилася, економіка в небезпеці. 
Гра закінчена», — пише італійська 
газета «Corriere della Sera». 

Єгипетський журналіст і по-
літолог Хішам Кассем прогнозує, 
що через тиждень Мубарак посту-
питься владою нинішньому віце-
президенту Сулейману, який почне з 
реформ політичної, судової систем і 
економіки. Водночас він підкреслює, 
що навряд чи при владі затримаєть-
ся екс-глава МАГАТЕ Мухаммед аль-
Барадеї, якому напередодні опозиція 
дала право на ведення переговорів 
про створення уряду національної 
єдності. На думку політолога, у ньо-
го немає досвіду для керівництва 
країною, тож якщо він і прийде до 
влади, то протримається не більше 
півроку. Побоювання у спостерігачів 
викликає й те, що до влади на хвилі 
ненависті до Мубарака можуть при-
йти ісламісти «Брати-мусульмани». 
Світова спільнота в очікуванні, 
яке рішення прийме лідер «Братів-
мусульман» Мухаммед Бадіа: негай-
но позбудеться від Мубарака чи до-
чекається передачі влади Сулейману 
і лише тоді прибере владу до своїх 
рук, остаточно усунувши надто про-
західного сина Мубарака Гамаля, 
вважає «Le Figaro».
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Події

США теж увели санкції проти 
влади Білорусі
США запровадили санкції щодо деяких білоруських 
компаній, а також розширили список громадян Біло-
русі, яким заборонено в’їзд до Сполучених Штатів. 
«США припинили чинність документа, який дозволяє 
американським громадянам здійснювати операції з 
ВАТ «Лакофарба» і ВАТ «Полоцьк Скловолокно», дво-
ма дочірніми компаніями державного нафтохімічного 
конгломерату «Білнафтохім». Усі операції з «Білнаф-
тохімом» нині заблоковані», — повідомили в держде-
партаменті США.

Японію засніжило: 80 людей 
загинуло
Травми різного ступеня тяжкості отримали майже 
тисяча осіб. Крім того, кілька мешканців гірських 
районів потрапили під снігові лавини. Через снігопади 
в Японії серйозно порушено транспортне сполучення. 
На північно-західному узбережжі японського остро-
ва Хонсю в зупинених потягах заблокувало близько 
1,7 тисячі людей. Також ускладнено рух на основних 
автомагістралях країни — в заторі на швидкісній трасі 
«Хокуріку» стояло 1200 автомобілів, довелося задіяти 
важку армійську техніку.

681
стільки млн. доларів у грудні 2010 
року склав дефіцит платіжного ба-
лансу України, що в 3,1 разу більше, 
ніж у грудні 2009 року, та в 4,7 разу 
— ніж у листопаді 2010 року. Про 
це йдеться у повідомленні на веб-
сайті Національного банку України. 

АКТУАЛЬНО 

Землю в Україні продаватимуть із 
2013 року і лише своїм громадянам

Продаж земель сільськогос-
подарського призначення в 

Україні буде запроваджено з 2013 
року, і придбати їх зможуть лише 
громадяни України. Про це заявив 
на прес-конференції заступник 
голови Державного агентства зе-
мельних ресурсів Микола Калюж-
ний. 

Він зазначив, що відстрочення 
ще на рік скасування мораторію 
на продаж земель с/г призначення 
пов’язане з тим, що треба ухва-
лити Закони України «Про ринок 
землі», «Про земельний кадастр» 
і необхідні для їх функціонуван-
ня підзаконні нормативні акти. З 
проекту закону «Про ринок землі» 
виключено положення про мож-
ливість купівлі землі с/г призна-
чення юридичними особами. «Ми 
запропонували, що лише громадя-
ни України зможуть купувати зем-
лю та набувати право власності на 
неї», — зазначив Калюжний.

За його словами, проектом за-
кону «Про ринок землі» передба-

чено створення Фонду земель с/г 
призначення, який буде підпоряд-
кований або Кабінету Міністрів 
України, або Міністерству аграр-
ної політики та продовольства. 

«Фонд буде займатися вику-
пом земель у громадян, якщо ті за-
хочуть її продати, крім того, фонду 
буде передано біля 3 млн. га землі 
тих громадян, які отримали паї, 
проте не користуються ними та не 
оформили право власності на зем-
лю», — заявив Калюжний.

Крім того, фонд зможе прода-
вати землю або здавати її в оренду. 
«Передбачається, що якщо грома-
дянин захоче продати землю, то 
він повинен у першу чергу повідо-
мити про це фонд, сусідів, місцеві 
органи влади та фермерів, які пра-
цюють у населеному пункті, де зна-
ходиться земля. Тобто ці категорії 
мають першочергове право на ви-
куп землі. Якщо протягом місяця 
ніхто не зацікавився, то власник 
може продати землю кому захоче», 
— зазначив Калюжний.

Революцію в Єгипті вважають 
заздалегідь спланованою

ФЕМІДА 

КС замінив смертну кару 
на довічне ув’язнення

Конституційний Суд замінив 
норму про смертну кару на 

довічне ув’язнення. Вона поширю-
ється на осіб, які були засуджені до 
її прийняття, та має зворотну дію у 
часі. Таке рішення КС оприлюднив 
у вівторок, 1 лютого.

У ньому говориться, що по-
ложення Закону України «Про 
внесення змін до Кримінально-
го, Кримінально-процесуального 
та Виправно-трудового кодексу 
України» від 22 лютого 2000 року, 

що смертна кара як вид кримі-
нального покарання була замінена 
на довічне позбавлення волі, «слід 
розуміти як пом’якшувальну кри-
мінальну відповідальність і таку, 
що має зворотну дію в часі», тобто 
поширюється на осіб, які вчинили 
особливо тяжкі злочини, перед-
бачені Кримінальним кодексом 
України 1960 року, до набуття 
чинності цих змін, у тому числі на 
осіб, засуджених до смертної кари, 
якщо вирок не був виконаний. 

ДО ЦЬОГО ЙШЛО 

ЗАБОРОНА 

ЕКОНОМІКА 

Лютий почався в Україні з подо-
рожчання електроенергії, ко-

мунальних послуг та автомобіль-
ного палива. Наприклад, на 30% 
зросла вартість електроенергії для 
населення, що споживає на місяць 
понад 150 кіловат-годин. Також 
збільшені тарифи на водопоста-
чання (до 15%).

Економіст Міжнародного цен-
тру перспективних досліджень 
Олександр Жолудь в інтерв’ю 
«Deutsche Welle» назвав лютневе 
підвищення тарифів на комуналь-
ні послуги невідворотним і таким, 
що затримувалося з політичних 
причин. Жолудь вважає, що поліп-
шення якості комунальних послуг 
очікувати не варто.

Зростання ціни газу восени, 
нагадує економіст, зачепило й 
підприємства теплокомуненерго. 
Нині їм потрібні додаткові кошти, 
аби забезпечити свою діяльність. 
Відповідно, вони не матимуть ре-

зерву для покращення послуг на-
селенню.

«Ми будемо платити дорожче, 
але за послуги приблизно тієї самої 
якості. Питання навіть у тому, щоб 
не зменшувати якість тих послуг, 
які ми на сьогодні вже маємо», — 
каже Жолудь.

Утім, подорожчання комуналь-
них послуг — це одна річ. З 1 люто-
го Росія збільшує експортне мито 
на нафту від 317,5 до 346,6 долара 
за тонну. За оцінками Жолудя, всі 
видатки, пов’язані зі збільшенням 
експортного мита та ціни нафти, 
в кінцевому рахунку знову бу-
дуть перекладені на споживачів і 
відіб’ються на цінах дизпалива й 
бензину. Це збільшить транспорт-
ні видатки на перевезення товарів 
і харчів та неодмінно призведе до 
їхнього подорожчання. Зазвичай 
здорожчання складає близько тре-
тини від суми зростання ціни па-
лива.

Лукашенка в Європу не пустять 

Рада міністрів закордонних 
справ ЄС прийняла рішення 

заборонити в’їзд до Євросоюзу 
158 посадовим особам Білорусі, 
включаючи президента Олексан-

дра Лукашенка. Таке рішення було 
прийнято на засіданні у Брюсселі, 
повідомляє «Інтерфакс-Україна». 
Будуть також заморожені їхні ак-
тиви в країнах союзу, якщо такі 
виявляться. У списку не фігурують 
міністр закордонних справ Білору-
сі Сергій Мартинов і перший віце-
прем’єр Володимир Семашко. Та-
ким чином Брюссель хоче зберегти 
офіційні дипломатичні контакти з 
Мінськом і намагатися вести з ним 
діалог.

Як повідомило дипломатичне 
джерело в ЄС, санкції застосова-
ні відносно чиновників, яких ЄС 
вважає причетними до порушення 
фундаментальних прав у Білору-
сі, переслідування опозиціонерів 
і активістів громадянського сус-
пільства.

Верховна Рада переписала 
Конституцію

Верховна Рада схвалила зміни до 
Конституції, що встановлюють 

дату чергових виборів Президента 
та парламенту. Таким чином, згід-
но з ухваленими змінами, чергові 
парламентські вибори відбудуться 
у жовтні 2012 року, а президент-
ські — у березні 2015 року. Та-
кож встановлюється п’ятирічний 
термін повноважень Президента 
України, Верховної Ради, Верхо-
вної Ради Криму, депутатів місце-
вих рад усіх рівнів, сільських, се-
лищних і міських голів. При цьому 
передбачається, що чергові вибори 
Президента України проводяться 
в останню неділю березня п’ятого 
року його повноважень, у Вер-
ховну Раду — в останню неділю 
жовтня п’ятого року повноважень, 

місцеві вибори — в останню неді-
лю жовтня п’ятого року повнова-
жень депутатів місцевих рад усіх 
рівнів і сільських, селищних, місь-
ких голів.

До внесення змін, виходячи з 
норм Конституції 1996 року, чер-
гові парламентські вибори пови-
нні були відбутися 27 березня 2011 
року. 

Як відомо, 1 жовтня КС визнав 
неконституційним закон «Про вне-
сення змін до Конституції Укра-
їни» від 8 грудня 2004 року (так 
звана політреформа 2004 року). 
Відповідно до Основного Закону в 
редакції 1996 року, Верховна Рада 
й Президент обираються на чоти-
ри роки, а не на п’ять, що було ви-
значено політреформою-2004.

З лютого в Україні подорожчали 
електроенергія та пальне

ТЕРАКТИ У МОСКВІ 


