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За непідтвердженими поки що да-
ними, на території Білорусі поміти-
ли літак, який, імовірно, належить 
лівійському лідерові Муаммару 
Каддафі. Літак побачили споттери, 
тобто ті, хто займається рідкісним 
хобі — «споттінгом» — веденням 
реєстру літаків і фотографуванням 
літаючих об’єктів, пише «Лента».

Літак «Dassault Falcon 900EX» з 
бортовим номером 5A-DCN виле-
тів з Тріполі до Мінська в минулу 
п’ятницю, 25 лютого, а назад виру-
шив вранці в неділю. ЗМІ припус-
тили, що до Білорусі могли прибути 
родичі Каддафі.

Одне з білоруських видань із по-
силанням на ізраїльське радіо «Коль 
Ісраель» пише, що до Мінська прилі-
тав «Boeing-737», який теж належить 
Каддафі. На його борту нібито були 
доставлені готівка, золото та діа-
манти на три мільярди доларів. По-
відомляється також про чутки щодо 
приїзду до Білорусі емісара Каддафі, 
який повинен був відвезти до Лівії 
вантаж зі зброєю.

Натомість у МЗС Білорусі заяви-
ли, що інформація про прибуття лі-
така Каддафі не відповідає дійсності 
та є ознакою інформаційної атаки на 

країну.
Тим часом літак «Dassault 

Falcon 900EX» із бортовим номером 
5A-DCN, який, як пише «Хартія’97», 
належить особисто Каддафі, дій-
сно зустрічається на споттінгових 
сайтах, де найчастіше позначаєть-
ся як власніть авіакомпанії «Libyan 
Airlines». Рідше споттери познача-
ють машину з цим номером як при-

ватну чи ту, що належить лівійсько-
му уряду.

Нагадаємо, виступи опозиціоне-
рів у Лівії, які почалися 15 лютого, 
переросли у бойові сутички. Нині 
в країні триває громадянська ві-
йна. Повстанцям вдалося захопити 
всю східну частину Лівії. Натомість 
столицю Тріполі поки контролюють 
сили Каддафі.
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Події

Компанія Тігіпка заробить 
мільйон на «Артеку»
«Міжнародний дитячий центр «Артек» нещодавно 
застрахував життя відпочивальників на мільйон 
гривень у компанії «ТАС». Про це повідомляє портал 
державних закупівель. «Артек» замовив послуги зі 
страхування здоров’я від нещасних випадків 34543 
дітей, які прибувають на відпочинок. Угоду було 
підписано 22 лютого. Згідно з угодою, «ТАС» отримає 
майже 1,2 мільйона гривень.

Зареєструвати фермерське 
господарство стало легше
Верховна Рада прийняла за основу урядовий законо-
проект, що передбачає спрощення процедури реєстра-
ції фермерського господарства та скорочення кількості 
документів дозвільного характеру. Передбачається 
здійснювати оцінку відповідної професійної придат-
ності на основі документів, що підтверджують досвід 
роботи в сільському господарстві чи отримання освіти в 
аграрному навчальному закладі, які особа, котра бажає 
створити фермерське господарство, має надати у відпо-
відну райдержадміністрацію чи міську раду.

74,6
стільки відсотків опитаних україн-
ців вважають, що система охорони 
здоров’я корумпована. Майже 
половина населення стикалася з 
корупцією особисто. 43,4% заяви-
ли, що медпрацівники державних 
установ прямо вимагали гроші.

У Німеччині скасовують плату за 
освіту

В парламенті Північного Рейну-
Вестфалії більшістю голосів 

був прийнятий закон про скасу-
вання плати за освіту. Північний 
Рейн-Вестфалія став уже третьою 
землею, що скасувала плату за 
навчання. Раніше подібний крок 
зробили землі Саар і Гессен. Таким 
чином, із семи земель, які стягу-
ють плату зі студентів, з зимового 
семестру залишиться лише чоти-
ри. Зміну настроїв на користь сту-
дентів можна вже спостерігати і в 
Гамбурзі, де нещодавно до влади 
прийшли соціал-демократи. 

У землі Північний Рейн-
Вестфалія з зимового семестру 
2006/2007 року вузи мали право 
стягувати плату з першокурсни-
ків, а з наступного семестру — вже 
з усіх спудеїв. Нині у 32 із 37 ви-
шів цієї землі студенти зобов’язані 
платити за навчання. Крім того, в 
більшості випадків встановлено 
найвищий тариф — 500 євро за 

семестр. 
Цей хід колишнього уряду мі-

ністр освіти і науки на земельному 
рівні Свен Шульце назвала «кро-
ком у минуле — у 60-ті роки». На її 
думку, це призвело до соціального 
розшарування суспільства, з яким 
не можна було змиритися. Новий 
же закон дасть можливість усім, 
незалежно від доходу сім’ї, здобу-
ти вищу освіту. Крім того, зі слів 
урядовця, він «відновить соціаль-
ну справедливість».

Опозиційні сили, такі як Хрис-
тиянський демократичний союз і 
Вільна демократична партія, на-
впаки, назвали новий закон хиб-
ним сигналом і підкреслили, що 
запропонована компенсація в роз-
мірі близько 249 мільйонів євро 
на рік є недостатньою для вузів. 
Це може призвести до погіршення 
умов навчання, повідомляє агент-
ство DPA зі слів представника 
ХДС Міхаеля.

НА ПІДМОГУ  

ЗМІ: Каддафі перевозить свої мільярди 
та родичів до Білорусі 

ХВИЛІ ПРОТЕСТУ 

Революції докотилися до Оману. 
Гинуть люди

Іскра арабської революції викли-
кала пожежу в Омані. Демон-

странти в місті Сохар зажадали 
того, що і єгиптяни, тунісці і ємен-
ці: реформ і гідних умов життя. У 
зіткненнях з поліцією вже загинуло 
близько десяти осіб, пише «Фокус».

Майже тисяча протестуваль-
ників зібралися в портовому місті 
Сохарі 28 лютого, заблокувавши 
дороги в порт і нафтопереробний 
завод. Юрби демонстрантів підпа-
лили поліцейську дільницю та два 
офіси, передає «Newsweek».

Друга група з кількох сотень 
людей протестувала на головній 
площі міста. Народ зібрався, щоб 
висловити обурення діями полі-

цейських, які напередодні стріля-
ли в мітингантів бойовими патро-
нами й убили шістьох чоловік.

У суботу, за тиждень після не-
великого протесту в столиці кра-
їни Маскаті, султан Омана Кабус 
ібн Саїд ас-Саїд провів зміни в 
уряді. Однак це не заспокоїло про-
тестувальників. У неділю султан 
виступив з обіцянкою забезпечити 
додаткові 50 тисяч робочих місць у 
державних установах і виплачува-
ти безробітним допомогу.

Оман виробляє близько 850 
тисяч барелів нафти в день. Уряд 
країни переконує, що ніякі про-
тести не завадять експорту цієї 
сировини.

ПОЗИКИ  

ЗДОРОЖЧАННЯ 

ПЕРСПЕКТИВА  

Заповідники 
займатимуться 
екотуризмом 

Розвиток природно-заповідного 
фонду України повинен стати од-

ним із основних пріоритетів розви-
тку нашої держави. За словами міні-
стра екології та природних ресурсів 
Миколи Злочевського, це — «зелене 
світло» для розвитку в країні еко-
логічного туризму та рекреаційної 
інфраструктури. 

Про це повідомили в прес-службі 
Міністерства екології та природних 
ресурсів України.

За словами міністра, екотуризм 
— вид туризму, який динамічно роз-
вивається в світі. На тлі «курортних 
важкоатлетів» Україна з її унікаль-
ними природними комплексами 
може підвищити свій статус саме за 
рахунок цієї туристичної галузі. 

Крім того, зазначив очільник 
міністерства, заповідні території мо-
жуть стати відповідною базою для 
розвитку та підтримки традиційних 
ремесел, а також бджільництва, ві-
вчарства, кінних господарств, не 
говорячи вже про виробництво су-
венірної продукції, заготівлю грибів, 
ягід, лікарських рослин та розвиток 
зеленого туризму у сільській місце-
вості.

Як наслідок — самі заповідники 
зможуть заробляти більше коштів і 
вийти на певний рівень рентабель-
ності.

ПАЛЬНЕ 

Статистика говорить про те, що 
бензин в Україні коштує в се-

редньому на 0,3 долара дорожче, 
ніж у США ($1,13 проти $0,83 за 
літр), але в Європі ціни ще вищі — 
від $1,64 у Латвії до $2,40 у Норве-
гії. Про це пише ЗІК з посиланням 
на «Вечерние вести».

У США за останній рік бензин 
подорожчав на 20% до $3,19 за га-
лон, але американцям іще добре 
живеться — у них пальне мало не 
втричі дешевше, ніж у європей-
ських країнах. 

Причина такої разючої різниці 
в цінах криється в податках — у 

Європі до 60% роздрібної вартості 
палива становлять саме податки 
(в основному — акциз і ПДВ). У 
США — всього 13% (в середньому 
по штатах).

На засіданні експертно-
аналітичної групи з питань ринку 
нафтопродуктів при Кабміні уряд 
і нафтотрейдери так і не домо-
вилися про те, якими будуть гра-
ничні ціни на бензин у третій де-
каді лютого. Питання перенесли з 
ініціативи першого віце-прем’єра 
Андрія Клюєва, який очолював 
засідання. За цей час Мінеконом-
розвитку ще раз вивчить уточнені 
розрахунки трейдерів, і на їх під-
ставі сторони визначать роздрібну 
вартість пального.

Як запевнив журналістів пре-
зидент асоціації «Об’єднання опе-
раторів ринку нафтопродуктів 
України» Леонід Косянчук, ціни 
на АЗС поки не підвищать, але 
«розрахункова вартість літра А-95 
повинна бути не нижча, ніж 9,67 
грн.».

Директор консалтингової гру-
пи «А-95» Сергій Куюн говорить, 
що при ціні в 9,40 грн. роздріб ви-
йде «в нуль», а подальше зростан-
ня залежить від домовленостей 
трейдерів і чиновників. «Розпалю-
вати ситуацію ніхто не стане», — 
вважає він.

ЦІКАВО ЗНАТИ  

Туроператори піднімають ціни на 
відпочинок у Єгипті 

Після двадцятиденної паузи в 
Єгипет вилетіли перші літаки 

з України, пише газета «Сегодня». 
Рейс на Хургаду був забитий. Як 
зазначили в турфірмі, за півтора 
тижня всі путівки розкупили. Пу-
тівок на найближчі дні уже теж не 
дістанеш.

«Прикро, що туроператори за 
простій тепер відіграються на ту-
ристах і підвищують ціни. Хоча 
ми чули, що готелі будуть робити 
знижки. Довелося відмовитися від 

«п’яти зірок» — узяли путівки в 
тризірковий готель. За двох запла-
тили $1100, а кілька тижнів тому 
було $800», — пояснила туристка 
Євгенія.

«Готелі, можливо, і подешев-
шали. Але туроператори самі під-
німають ціну. Мені кожен день 
називали нову суму, але заявку не 
брали, мовляв, поки ціна не вста-
новиться. З п’ятниці до понеділка 
путівка подорожчала на $400! По-
яснювали, що дорожчає напере-
додні свята 8 Березня», — обурю-
ється Ірина.

Ситуація з цінами на тури в 
Україні суперечлива. Одні туро-
ператори намагаються «відбити» 
те, що втратили за дні вимушено-
го простою. А тому в середньому 
путівка підвищилася на $100-200. 
Інші, навпаки, пропонують «ре-
волюційні» знижки. «Люди вже 
замовляють путівки на травневі 
свята. До революції на ці числа за 
$1200 можна було взяти на двох 
три зірки, а тепер за ці гроші про-
понуємо «п’ятірку». Та потім ціни 
будуть такими ж, як у квітні-травні 
минулого року», — розповіли в од-
ній із туристичних фірм.

Україна хоче позичити $100 млн. 
на сміттєпереробні заводи 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господар-
ства має намір отримати у Світо-
вого банку кредит у сумі $100 млн. 
для фінансування інфраструктур-
них проектів у рамках національ-
ного проекту «Чисте місто».

Як пише видання «Коммен-
тарии», під час зустрічі перший 
заступник голови Мінрегіонбуду 
Юрій Хіврич і представники Сві-
тового банку обговорили проект, 
у рамках якого будуть побудовані 
сміттєпереробні заводи в десяти 
містах України. За інформацією 
міністерства, наразі проектно-
кошторисна документація розро-
блена для реалізації проекту «Чис-
те місто» в містах Вознесенськ (45 
млн. грн.), Тернопіль (24 млн. грн.), 
Чернівці (60 млн. грн.) та Івано- 
Франківськ (34 млн. грн.), триває 
відбір ще шести міст.

За словами Хіврича, влада 
України зацікавлена в отриманні 
додаткових коштів з боку Світо-
вого банку для реалізації інвес-
тиційних проектів у сфері водо-

постачання, водовідведення ($200 
млн.) та у сфері теплопостачання 
($200 млн.).

Програма проекту включає 
спорудження сміттєпереробних 
заводів або ліній із переробки 
твердих побутових відходів (па-
пір, скло, пластик), які могли б 
випускати вторинну сировину й 
утилізувати інші відходи. Будівни-
цтво заводів буде здійснюватися в 
основному за інвестиційні кошти. 

Як відомо, у листопаді 2010 
року у міністерства були попере-
дні домовленості з ЄБРР і Світо-
вим банком про надання кредитів.

Крім того, у червні 2010 року 
прем’єр-міністр Микола Азаров 
висловив пропозицію компанії 
«Mitsubishi Heavy Industries» (Япо-
нія) взяти участь у будівництві 
сміттєпереробного заводу в Києві. 
Бо у 2009 році «Mitsubishi Heavy 
Industries» заявляла про готовність 
здійснювати постачання необхід-
ного обладнання для реалізації в 
Україні проектів із енергоефектив-
ності. 

В Україні бензин уже дорожчий, 
ніж у США 

Кредитна спілка 
даватиме позики 
садівникам і 
виноградарям 

Прем’єр-міністр Микола Азаров 
доручив вивчити можливість 

створення кредитної спілки, яка б 
розпоряджалася коштами, що над-
ходять від реалізації алкогольних на-
поїв і пива на розвиток садівництва 
та виноградарства. Мова йде про 1% 
збору. Ці гроші можуть надаватися 
у вигляді кредитів на розвиток са-
дівництва, виноградарства та хме-
лярства. За рахунок заощаджень цієї 
кредитної спілки фінансуватимуть-
ся дослідження, будівництво ово-
чесховищ й інші проекти. Прем’єр 
переконаний, що це стимулюватиме 
роботу аграріїв.


