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світ у 2012 році
Україна обрала новий парламент
Виборча кампанія в Україні
стартувала 30 липня — за три місяці до дня голосування. Одначе
фактично кандидати почали змагатися за голоси виборців задовго
до її офіційного початку: реклама
окремих політичних сил майоріла на вулицях міст України вже з
новорічних свят. Під час передвиборчої гонки багатьох кандидатів
викрили в підкупі виборців: майбутні депутати роздавали людям
що завгодно — від продуктових
наборів до комплектів шкільної
форми. Було й багато смішних
випадків. Приміром, українців на
виборах підкуповували отрутою
проти колорадських жуків, концертами зірок шансону тощо.
У підсумку на вибори 28 жовтня прийшли 57,99% українців. У
Раду за партійними списками пройшло п’ять політичних сил: Партія
регіонів (30% голосів), ВО «Батьківщина» (25,54%), «УДАР Віталія Кличка» (13,96%), Компартія
(13,18%) і ВО «Свобода» (10,44%).
Остання, до речі, стала політичним відкриттям року — і здобутим

результатом, і поведінкою своїх
депутатів у перші дні роботи нової
ВР.
Потрібно також відзначити,
що мажоритарна система дала
збій: у Раду вибрані всього 445 депутатів замість 450-ти. На п’яти
мажоритарних округах (№№94,
132, 194, 197 і 223) пройдуть перевибори — переможці там дотепер
не встановлені. Крім того, на багатьох округах підрахунок голосів
проходив із бійками, а подекуди і з
участю «Беркута».
В результаті Європарламент
назвав цьогорічні вибори «кроком
назад».
Нова Верховна Рада 7-го скликання почала роботу занадто
бурхливо. Прийнято всього кілька
кадрових і організаційних рішень,
зате вже відбулися масові бійки.
Особливо проявили себе новачки
зі «Свободи»: вони й «тушок» із
сесійної зали виштовхували, і паркан під Верховною Радою спиляли,
і не давали колегам із трибуни парламенту говорити не державною
російською мовою.

Обаму переобрали

5 грудня набув чинності закон
про біометричні паспорти. Українці почнуть одержувати документ
із чипом із 1 січня. Спочатку їх видадуть тим, хто отримує паспорт
уперше. Ціна нового документа
складе близько 400 грн.
Очікується, що власникам закордонного паспорта з чипом ста-

26 вересня молодий чоловік
зайшов до гіпермаркету «Караван» у Києві, взяв молоко, хліб і
шкарпетки. А звідти вже вибіг, залишаючи після себе чотири скривавлених тіла охоронців. Троє з
них померли. Джерела кажуть, що
в обоймі переробленого Макарова
було лише дев’ять куль і всі було
використано. Злочинець утік прямо з-під носа у працівників і відвідувачів ТЦ. Усе це зафіксували
камери спостереження гіпермаркету, відео з яких побачила вся
країна.
Вбивство в «Каравані» обговорювала вся Україна. Версій загадкового злочину було багато. Вбивцю називали і крадієм, і кілером, і
месником, і божевільним.
5 жовтня міністр внутрішніх
справ Віталій Захарченко назвав
головного та єдиного підозрюваного у розстрілі охоронців — 38-річного уродженця Кам’янки-Бузької
Львівської області, кандидата в
майстри спорту з боксу Ярослава

Мазурка, який раніше працював у
приватних охоронних структурах.
Але чому він міг розстріляти чоловіків, зрозумілим не стало. І хоча
обличчя Мазурка знала вся країна, затримати його не змогли. Аж
поки 7 листопада його не знайшов
киянин під час прогулянки з собакою в лісопарковій зоні неподалік
від станції метро «Сирець» — із
простреленою головою. Смерть
головного підозрюваного не додала справі ясності, а, навпаки, поставила ще більше запитань.

На виборах президента США
інтрига трималася до останнього.
Найвищий пост прагнули обійняти
демократ і чинний президент Барак
Обама та республіканець Мітт Ромні. Рейтинги кандидатів тривалий
час залишалися майже на однаковому рівні, хоча, згідно з деякими опитуваннями, Обама все ж трішки випереджав свого конкурента. Вдруге
очолити країну американці доручили Обамі. І це попри те, що Штатам
ніяк не вдається впоратися зі зростанням державного боргу, подолати
високий рівень безробіття, провести
низку важливих реформ. Крім того,
міжнародна політика вимагає нових
підходів. Потрібно поставити крапку в «сирійському питанні», афганській кампанії, яка занадто затягнулася, не надто дружніми є відносини
з Росією, Іраном, низкою держав
арабського світу.

29 жовтня президент США Барак Обама в прямому ефірі закликав американців серйозно підготуватися до загрози урагану «Сенді».
30 жовтня, наближаючись до
території США, стихія досягла
максимальної потужності, перетворившись у шторм, і обрушилася на Сполучені Штати.
Дощ лив стіною, вітер досягав
швидкості до 120 км/год і збивав
із ніг. Після прориву дамби в НьюДжерсі деякі райони опинилися
під водою. Мільйони людей залишилися без світла.
У Нью-Йорку злива затопила метро, центр мегаполіса перетворився на суцільний річковий
потік, а після урагану в місті розпочалася нищівна пожежа, яка
встигла знищити близько сотні

Коли українці після закінчення
парламентських виборів не припинили масово скуповувати валюту
(переважно долари), Нацбанк вирішив почати тотальну дедоларизацію
економіки.
Першим кроком центробанку в цьому напрямку стала вимога
до експортерів і фізосіб продавати
частину валюти, що надходить на
їхні рахунки. Крім того, всі валютні
перекази, які надходитимуть у країну, наприклад, від заробітчан, автоматично будуть конвертуватись у
гривню.
Головним же козирем НБУ в боротьбі з доларом має стати так званий «валютний податок». Регулятор
пропонує, точніше, наполягає, що
прості громадяни повинні платити
10% від суми валюти, яку продають.
За словами провідного експерта
Центру ім. Разумкова Павла Розенка, такі дії влади є відвертим грабунком і «рекетом у законі».
Не може не радувати те, що
Прем’єр-міністр Микола Азаров наразі виступає проти введення такого
податку.

Угода, з якої
сміявся весь світ

«Апокаліпсис» у США
будинків.
Після «Сенді» стрімко злетіли
ціни на продукти харчування та
товари першої необхідності. Зокрема, картопля подорожчала з
трьох доларів до семи. Стільки
ж коштувала і буханка хліба. Коробка сірників після шторму обходилася американцям у десять
доларів.
Загалом жертвами стихійного лиха в Сполучених Штатах
стали більше 110 осіб; тільки в
Нью-Йорку загинуло 50 людей, а
без даху над головою залишилося
близько 40 тисяч осіб.
Загальні збитки економіки
США від урагану «Сенді» можуть
перевищити $20 мільярдів, а страхових компаній — близько $10 мільярдів.

не простіше отримати візу в ЄС і
США, адже його неможливо підробити.
Зазнає змін також паспорт
громадянина України: його поступово замінить пластикова картка з
електронним чипом, що міститиме основні дані (прізвище, ім’я, по
батькові, фото, дата народження).

Бійня в Ньютауні

Війна з доларом

«Караванський стрілець»

Уведення біометричних паспортів

26 листопада голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав
Каськів повідомив про те, що досягнута угода між держпідприємством
«LNG-термінал» та іспанською
Enagas SA, дочірньою компанією
Gas Natural Fenosa, про створення
консорціуму з будівництва газового
термінала.
Проте пізніше Gas Natural Fenosa
повідомила ЗМІ, що «не підписувала жодних договорів щодо інвестування в LNG-проект в Україні,
а також не очолює ніяких консорціумів щодо розвитку термінала».
Крім того, чоловік, який підписував
угоду нібито від іспанської сторони,
Джорді Сарда Бонвеі, не має стосунку до компанії. ЗМІ писали, що він
виявився лижним інструктором.
На дев’яту добу після цього уряд
створив комісію з розслідування
події і пообіцяв порушити питання
про відповідальність винних. Висновок комісії досі не оприлюднено.
Проте за гроші українців (330 тисяч
доларів) влада замовила послуги
американських піарників, які мають
«зам’яти» скандал навколо термінала.

Трагедія сталася 14 грудня в
школі «Сенді Хук» американського міста Ньтаун. Як стало відомо,
20-річний Адам Ланца, озброєний
гвинтівкою та двома пістолетами,
спочатку вбив удома власну матір,
52-річну Ненсі Ланца, чотири рази
вистріливши їй у голову. Потім на
її ж автомобілі вбивця поїхав у початкову школу, пострілом розбив
вікно і, потрапивши всередину,
відкрив вогонь. За лічені хвилини він розстріляв двадцятьох дітей, більшості з яких було всього
шість-сім років, і шістьох жінокпедагогів.
Ланца цілив у людей із близької відстані — практично впритул,
добивав поранених. У декого ви-

пустив по кілька куль. До приїзду
спецназу та рятувальних служб —
а вони прибули практично відразу
після виклику — вбивця, що мав
психічні відхилення, заподіяв собі
смерть, вистріливши в голову.
Цікаво, що саме мати хлопця
була пристрасним колекціонером
зброї та водила двох синів у тир.
Після бійні 135 тисяч американців підписали петицію про
посилення правил продажу зброї.
Це у п’ять разів більше від необхідного мінімуму для того, щоб її
розглянув апарат Білого дому. Однак обмеженню продажу зброї перешкоджає потужне збройне лобі,
подолати яке, на думку багатьох
аналітиків, навряд чи вдасться.

Вбивство судді у Харкові
15 грудня у Харкові невідомі
вбили й обезголовили чотирьох
людей — суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира
Трофимова та членів його сім’ї:
дружину, сина та його співмешканку.

Слідство розглядає три основні версії кривавого злочину:
вбивство, пов’язане з професійною діяльністю потерпілого,
вбивство задля заволодіння майном потерпілого, а також замовне
вбивство.

Українка виграла «Євробачення»
На дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2012» перше
місце посіла представниця України Анастасія Петрик. На конкурсі, який проходив у Амстердамі,
Настя заспівала пісню «Небо» та
перемогла з великим відривом,
набравши 138 балів. Друге місце
посів минулорічний переможець
дитячого «Євробачення» грузинський квартет The Funkids — 103
бали. Третім став колектив із Вірменії Compass Band, набравши
98 балів. «Євробачення-2012» було
ювілейним, десятим за рахунком.
Новинкою цьогорічного конкурсу стало введення в систему
голосувань дитячого журі, що
складається з дітей віком від 10 до
15 років по одному з кожної країни, які беруть участь у пісенному
змаганні.

Настя Петрик підкорила всіх
без винятку своїм виконанням
пісні «Небо», перша частина якої
звучала українською мовою, а друга — англійською.

P. S.
Наприкінці року топ-темою
для обговорення стало долучення
України до Митного союзу. Поштовх цьому дала заява Президента Віктора Януковича про те,
що нам необхідно приєднатися до
деяких правил МС.
За декілька днів після цієї заяви Президент України мав відбути
до Москви. Проте візит відклали.
А на офіційному сайті глави держави оприлюднили повідомлен-

ня про переговори між Віктором
Януковичем і головою Єврокомісії
Жозе Мануелем Баррозу. Тож у
лютому 2013-го Януковича чекають у Брюсселі.
Таким чином, наступного
року, можливо, все ж вирішиться
питання про те, куди ми йдемо: у
Європу з її демократичними цінностями чи у Митний союз, який
дуже вже нагадує реінкарнацію
СРСР.

