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Український гідрометеороло-
гічний центр на травневі свята 

прогнозує теплу сонячну погоду 
і похолодання з 3 травня. Про це 
повідомив начальник Гідромет-
центру Микола Кульбіда. За його 

словами, до 4 травня в Україні збе-
рігатиметься суха і тепла погода, 
за винятком крайнього заходу, де 
можуть бути дощі.

«Починаючи з 3-го, а особливо 
з 4 і 5 травня, погодні умови погір-
шаться, і це буде пов’язано з впли-
вом невеликих циклонів та атмос-
ферними фронтами, які будуть 
проходити через Україну, почина-
ючи з заходу, а потім у північних, 
центральних і частині південних 
областей», — сказав він.

За словами метеоролога, ви-
падуть дощі, а також будуть зливи 
з грозами. За словами начальника 
Гідрометцентру, 3-6 травня темпе-
ратура повітря вночі знизитися до 
заморозків — до 0 ... +4 градусів, а 
денна температура опуститься до 
+10 ... +15 градусів.

27 квітня у Дніпропетровську про-
гриміла серія вибухів. Протягом 
години по проспекту Карла Маркса 
сталося 4 вибухи в урнах для сміт-
тя. У місті почалася паніка: поши-
рювались чутки, що вибухів було 8 
чи навіть 10, не їздив громадський 
транспорт, місцеві жителі намага-
лись не виходити на вулицю, про 
це ж просили і близьких. У центрі 
не працював мобільний зв’язок, 
міліція перевіряла всі підозрілі 
предмети і людей. Було порушено 
справу за статтею «терористичний 
акт» та створено оперативний штаб 
для розслідування події. 

Перший вибух стався поряд із 
трамвайною зупинкою «Оперний 
театр» близько півдня. Через півго-
дини пролунав ще один — поблизу 
кінотеатру «Батьківщина» і монтаж-
ного технікуму. Вже через 15 хвилин 
біля парку Лазаря Глоби стався тре-
тій вибух. А четвертий — ще через 
15 хвилин неподалік Оперного теа-
тру — поряд із місцем, де трапився 
перший вибух.

За даними Міністерства вну-
трішніх справ, від вибухів у центрі 
Дніпропетровська постраждали 29 
осіб, серед яких 11 підлітків 14-18 
років, 16-річна дівчина, якій лікарі 
намагаються врятувати обличчя — 
його просто прошило осколками. 
Найтяжчі травми у 63-річного чо-
ловіка — йому довелось ампутувати 
руку. «По суті відірвало руку вибу-
хом. Висіла на шкірі, відірвало всі 
нерви. Лікарі наші намагалися вря-
тувати, але не вдалося»,  —  повідо-
мив головний лікар обласної лікарні 
імені Мечникова Сергій Риженко. 

Служба безпеки України роз-

глядає шість версій теракту в Дні-
пропетровську. Про це на прес-
конференції повідомив керівник 

СБУ Ігор Калінін. Зокрема він ска-
зав, що за однією з версій теракти 
пов’язані з вибухом урни в центрі 
Дніпропетровська в листопаді 2011 
року, в результаті якого загинула 
одна людина. Характер вибуху, міс-
це установки вибухових пристроїв, 
використання урни в якості уражу-
ючого предмета наштовхує на роз-
гляд подібної версії. У той же час 
Калінін повідомив, що в результаті 
розслідування, проведеного в листо-
паді, ніхто не був затриманий. «Була 
створена картинка передбачуваного 
злочинця, її розклеїли у всіх магази-
нах і супермаркетах, але можливий 
злочинець не був затриманий», — 
сказав він.

Тим часом аналітики та експер-
ти вибухи пов’язують із Тимошен-
ко, витівками Кремля і з вбивством 
бізнесмена Аксельрода. Існує думка,  
що серія вибухів спрямована не те, 
аби створити інформаційний при-
від, здатний відвернути увагу від 
скандалу з застосуванням фізичної 
сили до Юлії Тимошенко. 

Директор Інституту глобальних 
стратегій Вадим Карасьов припус-
кає, що вибухи в Дніпропетровську 
— це продовження кримінальних 
розбірок внаслідок вбивства бізнес-
мена Геннадія Аскерольда.  

Радикальна партія УНА-УНСО 
заявила, що вибухи в Дніпропетров-
ську вигідні Росії. Відповідну заяву 
організація розмістила на своєму 
сайті, де говориться, що така ситу-
ація ставить під загрозу проведен-
ня Євро-2012. Подібне припущення 
прозвучало не від одного аналіти-
ка. Та не зважаючи на це, в УЄФА 
впевнені у безпечному проведенні в 
Україні фінальної частини чемпіона-
ту Європи з футболу.

Прокурор Волинської області 
Андрій Парака порушив кри-

мінальну справу щодо підприємця, 
депутата Волинської обласної ради 
шостого скликання Ч. за фактом за-
володіння коштами в особливо ве-
ликих розмірах. 

Як стверджують у прокурату-
рі, корисливий підприємець на-
кинув оком на кошти державного 
бюджету, які були виділені Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України 
на випадок безробіття для створен-
ня нових робочих місць та забезпе-
чення зайнятості мешканців вугле-
добувних регіонів. Як встановили 
правоохоронці, саме для таких фік-
тивних оборудок ініціював створен-
ня в липні 2010 року підприємства, 
яке й очолив, а також перереєстру-
вав інше належне йому приватне 
підприємство, змінивши назву. 

Як власник цих приватних під-

приємств Ч. підготував і надав 
конкурсній комісії з оцінки біз-
нес-планів Волинської облдержад-
міністрації свої бізнес-наміри зі 
створення нових робочих місць на 
Волині і був визначений перемож-
цем.

Відповідним розпорядженням 
Волинської облдержадміністрації 
в 2010 році було затверджено Про-
граму створення нових робочих 
місць для забезпечення зайнятості 
населення Волинської області. То-
вариство, що належало депутату, 
впродовж серпня-жовтня 2010 року, 
зобов’язане було створити 145 но-
вих робочих місць для працевла-
штування незайнятого населення 
волинського краю. Держава свої 
зобов’язання виконала. На банків-
ські рахунки товариства було пере-
раховано 18 мільйонів гривень, які, 
відповідно з бізнес-планом, мали 
бути використані директором на 

придбання сучасних засобів заготів-
лі та спеціалізованих вітчизняних 
транспортних засобів для вивезення 
деревини.

Свою порядність і доброчесність 
спритники підтвердили лише на па-
пері. Фіктивні договори про позику, 
поставку обладнання та спеціалізо-
ваної техніки свідчать про незаконні 
оборудки підприємця-депутата та 
його помічника по бізнесу Л. На-
справді бюджетні кошти були пере-
ведені на рахунки іншого приват-
ного підприємства, звідки за період 
з 10 вересня 2010 року по 24 лютого 
2011-го обранець волинської грома-
ди зняв готівкою 5 мільйонів 950 ти-
сяч гривень, які й привласнив. 

Досудове слідство за цією кримі-
нальною справою провадить слідче 
управління УМВС у Волинській об-
ласті. Хід та результати розслідуван-
ня знаходяться на контролі керівни-
цтва прокуратури області.
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За якість їжі відповідатимуть 
виробники

Депутат Волинської обласної ради привласнив 
шість мільйонів гривень

З травня держава обіцяє дешеву 
іпотеку

Кабінет Міністрів має намір по-
класти на виробників продук-

тів харчування відповідальність за 
їх якість. Відповідний законопро-
ект («Про якість і безпеку харчо-
вих продуктів») був схвалений на 
засіданні уряду. «Кожен виробник 
зобов’язаний збудувати власний 
ланцюг контролю продукції. Вже 
потім до цього додається вете-
ринарна служба, яка контролює 
найбільш проблемні питання і як 

у цілому організована робота», 
— зазначив заступник міністра 
аграрної політики і продовольства 
Олександр Сень.

Він також повідомив, що до 7 
травня документ буде переданий 
до Верховної Ради.

Як відомо, нині відповідаль-
ність за якість продуктів харчу-
вання в Україні розділена між ви-
робниками, продавцями, а також 
державними органами контролю.

З травня у рамках нової соцп-
рограми президента Віктора 

Януковича повинна запрацювати 
державна іпотечна програма до-
ступного житла. Її реалізація дасть 
можливість отримати в 2012 році 
близько 30 тисяч квартир, заявив 
заступник директора департамен-
ту державних програм і розвитку 
житлового будівництва Міністер-
ства регіонального розвитку, бу-
дівництва і ЖКГ України Володи-
мир Височин.

«Державна іпотечна програма 
доступного житла почне діяти з 
травня нинішнього року. Для цьо-
го вже створено всі нормативні 
передумови. Залишилося реалізу-
вати програму практично. Місцеві 
органи влади зараз повинні дуже 
ретельно попрацювати з громадя-
нами, з забудовниками, а також з 
банками», — сказав він.

За словами чиновника, кінцева 
редакція порядку надання іпотеч-

них кредитів ще не затверджена, 
проте цей документ був схвалений 
на засіданні уряду 25 квітня. Згід-
но з остаточною редакцією проек-
ту, головна умова для отримання 
кредиту — перебування громадян 
на квартирному обліку. Для реа-
лізації програми з держбюджету 
виділено 1 мільярд гривень, що 
дозволить залучити в будівництво 
житла близько 10 млрд. грн., вра-
ховуючи кошти інвесторів, держа-
ви та банківські кредити.

У західних областях 3 трав-
ня хмарно з проясненнями, ко-
роткочасний дощ. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
+13...+17°C, вдень +20...+25°C. 4 
травня похмуро, дощитиме. Вно-
чі +13...+17°C, вдень +10...+14°C.  
5 травня прогнозується змінна 
хмарність, без опадів. Темпера-
тура повітря вночі +11... +15°C, 
вдень +16…+21°C. 

У північних регіонах 3 травня 
змінна хмарність, очікуються опа-
ди. Нічна температура становити-
ме +10...+13°C, денна +21...+25°C. 
4 травня переважно ясно, вве-
чері можлива гроза. Темпера-
тура повітря вночі +12...+17°C, 
вдень +20...+25°C. 5 травня со-
нячно, сухо. Температура вночі 
+8...+14°C, вдень +15...+21°C. 

У Києві 3 травня переважно 
ясно, короткочасний дощ. Темпе-
ратура вночі +11…+16°C, вдень 

+24...+25°C. 4 травня сонячно, 
надвечір передбачаються грозо-
ві дощі. Вночі +12…+18°C, вдень 
+21...+25°C. 5 травня хмарно з 
проясненнями, без опадів. Нічна 
температура +10… +16°C, денна 
становитиме +16...+22°C.

У східних регіонах 3 травня  
сонячно та сухо. Вночі +6...+11°C, 
вдень +18…+22°C. 4 травня очі-
кується ясна погода, без опадів. 
Нічна температура становитиме 
+8...+13°C, денна +25...+28°C. 5 
травня змінна хмарність, дощ. 
Температура вночі +16...+20°C, 
вдень +21...+25°C.

У південних областях 3 
травня ясно, без опадів. Темпе-
ратура вночі +14...+17°C, вдень 
+24...+27°C. 4 травня сонячно, 
сухо. Вночі +13...+16°C, вдень 
+21...+25°C. 5 травня похмуро, 
дощитиме. Нічна температура 
+14...+19 °C, денна +20...+27 °C. 

Samsung обігнала Nokia 
за виробництвом телефонів
Корейська компанія Samsung відібрала у фінської 
Nokia статус найбільшого в світі виробника мобіль-
них телефонів. До цього лідер ринку залишався 
незмінним протягом 14 років. За оцінками аналітиків 
Strategy Analytics, у першому кварталі 2012 року 
Samsung продала 93500000 телефонів (включаючи 
смартфони), що на 36% більше, ніж минулоріч. По-
ставки в Nokia склали 82700000 апаратів, а частка 
компанії на ринку за рік скоротилася із 30,4% до 
22,5%.

На секретній гілці київського 
метро побудують парк розваг? 
Київський метрополітен готовий поділитися підземними 
площами, віддавши законсервовані тунелі інвесторам 
для комерційних потреб. Про це розповів керівник під-
приємства Володимир Федоренко. Тунелі розташовані 
на глибині 50-60 метрів, їхня загальна довжина стано-
вить приблизно 600 метрів. Вони проходять під вули-
цями Володимирською і Богдана Хмельницького. Зараз 
доступ до них суворо обмежений, точне розташування 
тримається в таємниці. Утримання цих тунелів коштує 
чималих грошей.

26,4
стільки відсотків українців 
(відносна більшість) у квітні з 
більшою симпатією ставилися 
до політичних партій, які є опо-
зиційними до влади. Провладні 
партії підтримували 18,7% 
респондентів. 

  ПРИМХИ ПРИРОДИ

Після травневих свят знову 
прийдуть зливи

 ПОГОДА

Від вибухів у Дніпропетровську 
постраждало 29 людей


