
Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 3 березня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:30 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:10 Х/ф «Діди-розбійники» 
11:00 Х/ф «1+1»
13:05 Х/ф «Несподівана радість»
16:45, 04:10 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асі» 
20:15 Т/с «¥юльчатай 2» 
22:15, 02:00 «Гроші»
23:45, 04:35 Т/с «Касл - 2» 
00:40, 02:50 Х/ф «Серійна 

коханка» 
05:15 «Телемагазин»

05:25 Т/с «Терор любов’ю»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20, 12:25 Х/ф «Два Івани»
13:40 «Судові справи»
14:35 «Сімейний суд»
15:30 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 03:15 «Подробиці»
20:35, 03:50 Т/с «Серафіма Пре-

красна»
23:55 Т/с «Петрович»
01:45 Х/ф «Бідна Liz»

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Якщо ти не зі мною» 
13:00, 17:25 Т/с «Слід» 
16:00, 03:40 Критична точка
18:00 Т/с «Сашка» 
19:30, 04:25 «Говорить Україна»
20:10 Т/с «Шаман-2» 
22:00, 03:10 Події дня
22:30 Х/ф «Гладіатор» 
01:40 Х/ф «Битва на ножах»
05:05 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
09:10 Х/ф «Зіпсовані дівчиська 

2» 
11:00 Х/ф «Фред»
12:20 Х/ф «Моя мачуха - інопла-

нетянка» 
14:20 «КВК- 2013»
16:45 «Вечірній квартал»
18:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Залізна людина» 
00:10 Х/ф «Побачення моєї 

мрії» 
02:00 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:40 Х/ф «Дівчина з гітарою»
11:20, 19:10 «Жарт за жартом»
12:20, 17:20 Т/с «Клон»
14:10 Т/с «Дві долі»
16:05 Х/ф «Бабій 2»
20:10 Т/с «Зірка епохи»
22:10 Х/ф «Комбати»
00:30 Бійцівський клуб

05:10 «Чужі помилки. Трирічний 
обвинувач»

05:55 «Зіркове життя. Битва за 
дітей»

06:50, 16:00 «Все буде добре!»
08:50, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:25 Х/ф «Спокута» 
12:05, 20:00, 23:20 «Слідство 

ведуть екстрасенси»
13:00, 01:25 «МастерШеф - 2»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:55 Х/ф «Мама-детектив» 
22:25 «Детектор брехні - 5»
00:15 «Один за всіх»
03:55 Нічний ефір

05:35 Служба розшуку дітей
05:40 Світанок
06:45, 19:20 Надзвичайні новини
07:40, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Анекдоти по-українськи
10:30, 13:00 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:05 Х/ф «Володар бурі»
16:35 Х/ф «Кінець світу»
20:05 Т/с «Чужий район-2»
21:55, 03:50 Свобода слова
23:45 Х/ф «Район №9» 
01:40 Т/с «Кістки»
02:20 Т/с «У чорному списку»
03:05 Про-Ziкаве.ua

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:35 «Жити здорово!»
10:30 «Зрозуміти. Пробачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:25 «Час обідати!»
14:15, 17:40 «Істина десь поруч»
14:30 «Вони та ми»
15:20 «У наш час»
16:10, 01:05 «Наодинці з усіма»
17:00 Вечірні новини
18:00, 01:50 «Давай одружимося!»
19:00, 00:10 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:20, 04:05 Т/с «Чорні 

кішки»
22:05 «Римма Маркова. Характер 

не цукор, душа - рафінад»
23:00 Нічні новини
23:10 «Познер»

06:10, 06:55 Kids Time
06:15 М/с «Черепашки-ніндзя»
06:35 М/с «Губка Боб»
07:00 Підйом
08:00 Т/с «Віола Тараканова»
09:00, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:50 Т/с «Щасливі разом»
15:10 Х/ф «Одиного разу у 

Вегасі»
18:00 Абзац!
19:00, 23:55 Репортер
19:05 Т/с «Вороніни»
20:00 Ревізор
22:35 Страсті за Ревізором
00:00 Х/ф «Загублене майбутнє» 


01:45 Служба розшуку дітей
01:50, 03:10 Зона ночі
01:55 Чемпіон чемпіонів
02:10 Діалоги В. Сільвестров
03:15 Медицина Київської Русі
03:25 Слово і зілля
03:40, 04:15 Зона ночі Культура
03:45 Життя в обіймах квітів
04:00 Кохання всього життя
04:35 Війна світів. Ревізор проти 

Шефа

06:00 Д/ф «Історія отруєнь: Росія». 
1 ч.

06:30, 23:30 Загадки Всесвіту
07:30 Неймовірні тварини
08:30, 13:30 Мегаспоруди
09:30, 18:30 Шукачі
10:30 Таємні знаки
11:30, 15:30 У пошуках пригод
12:30 Сила тварин
14:30, 21:30 Сучасні дива
16:30 НЛО. Справа особливої 

важливості
17:30 У пошуках істини
19:30 Секретні історії
20:30 Д/ф «Російська Аляска»
22:30 Дика Німеччина
00:30 Європейський покерний тур
01:20 Берлінська стіна
03:20 Наука відчуттів

05:00 Т/с «Висяки»
08:30 «Агенти впливу»
09:20 «Правда життя. Професія 

продавець»
09:50 Т/с «Таємниці слідства» 
11:30 Т/с «Державний захист - 2»
19:00, 21:40, 02:30 «Свідок»
19:30 Т/с «Зниклі безвісти»
22:00 Т/с «Грабуй награбова-

не» 
23:00 Т/с «Менталіст - 5» 
00:00 Т/с «Декстер - 4» 
01:00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:50 Т/с «Мертва зона» 
03:00 «Речовий доказ»

06:00 Приколи на перерві
06:25, 08:20 М/с «Черепашки 

мутанти ніндзя» 
06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:55 М/с «Русалонька» 
09:20 Єралаш
09:45 Одна за всіх
12:10 Дайош молодьож!
13:05 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
14:00 Т/с «Любить не любить» 
15:00, 19:00 Панянка-селянка
16:00 Богиня шопінгу. Повернення
17:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:00 Розсміши коміка
21:00 Країна У
21:55 6 кадрів
22:50 Т/с «Світлофор» 
23:15 Дурнєв+1
23:45 Между нами
00:45 Т/с «Закрита школа» 
01:30 Т/с «Дєтка» 
02:15 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:45 З ночі до ранку

05:25 Світ зірок
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:40 Смак Майстер
08:15, 13:20, 20:40 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:15, 18:55 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:40 Модний вирок
17:55, 21:40 Т/с «Любов як 

любов» 
22:40 Дивовижний дизайн
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

03:55 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:20, 23:25 На слуху
06:35 Доброго ранку, Україно!
06:40, 07:35 Огляд преси
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:30 Ера бізнесу
07:50 Швидкий сніданок
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55, 17:25 Т/с «Таємниця старо-

го мосту»
10:45 Т/с «МонтеКрісто»
11:35 Не вір худому кухарю
12:00, 18:55, 21:30 Діловий світ
12:15 Право на захист
12:30 Рояль в кущах
13:05 Крок до зірок
13:45 Дитячий фестиваль «Свято 

дитячих мрій»
14:40 Вікно в Америку

15:15 Euronews
15:20, 05:50 Діловий світ. Агро-

сектор
15:35 Д/ф «Ю.Гагарін. Застережен-

ня долі»
15:55 Дорослі ігри
16:50 Як це?
18:40 Фінансова перспектива
19:20 Співає Іван Попович
19:40, 21:40 «Мелодія двох 

сердець»
21:00 Підсумки дня
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00 Підсумки
23:45 Від першої особи
00:05 Х/ф «За щастям»
01:20 ТелеАкадемія
02:20, 05:00 «Віра. Надія. Любов»
03:10 Світло
03:30, 04:10 Подорожуй світом з 

Ю.Акуніною
04:30 Околиця

06:00 Мультфільми 
07:00 Т/с «Природний відбір» 
15:00 Д/п «Великі таємниці 

людства»
16:40 Д/п «Воїни світу»
17:30 Д/п «Історія раданської ППО»
18:15 Д/п «Підводний човен 

«Катюша»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Вантаж» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:20 Х/ф «Перевізник-2» 
23:20 Х/ф «Фортеця» 
01:20 Х/ф «Червоне сонце» 

Події
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Майдан у неділю слухатиме 
звіт політиків 
Організатори чекають на візит Турчинова, 
Яценюка, Тягнибока й інших. У неділю, 2 березня, 
пройде Всеукраїнське віче народу України. Про 
це повідомляє Євромайдан у Facebook. Політики 
мають намір відзвітувати про результати роботи 
нової влади. 

Керівник волинської міліції 
Олександр Терещук написав 
рапорт про відставку 
Для зняття суспільної напруги у Волинській області 
під впливом громадськості керівник обласної міліції 
Олександр Терещук написав рапорт про відставку і 
передав його до МВС. Подальші рішення про кадрові 
зміни, можливі звільнення та призначення будуть 
прийматися новим керівництвом Міністерства 
внутрішніх справ України на підставі ретельно 
проведених службових розслідувань. 

Кличко заявив про намір балотуватись 
у президенти 

Лідер партії «УДАР» Віталій 
Кличко має намір балотувати-

ся в Президенти України, входити 
у склад Кабміну не планує. Про 
це Кличко сказав у кулуарах пар-
ламенту, повідомили у його прес-
службі. 

«Так, я буду балотуватися на 
посаду Президента України. Тому 
що твердо впевнений, що Україні 

треба повністю змінювати прави-
ла гри. Має бути справедливість. 
Я знаю точно, що це можна зро-
бити», — зазначив політик. Відпо-
відаючи на запитання, чи бачить 
він себе в новому уряді, Кличко 
підкреслив: «Не бачу». 

За його словами, критеріями 
для формування Кабміну мають 
стати професіоналізм і моральні 
якості. 

«Оскільки на сьогодні ситу-
ація в економіці критична й ми 
дуже обмежені в часі, формування 
уряду буде відповідати ключовим 
принципам. Певну кількість посад 
у Кабміні запропонували й Народ-
ним радам», — зазначив опозицій-
ний лідер. 

Він також спростував припу-
щення, що «УДАР» має певну кво-
ту під час формування уряду. 

Гроші для «Сім’ї» відмивав Артем Пшонка 
23 лютого активісти Майдану ви-
явили центр відмивання фінансів 
сім’ї Януковича, який розміщувався 
на вулиці Олеся Гончара, 35 у Києві, 
на території елітного житлового 
комплексу «Да Вінчі». 

Про це «Цензору.нет» повідоми-
ла активістка і журналістка Тетяна 
Чорновол. 

«У цьому офісі, згідно з наши-
ми даними, Артем Пшонка (син 
екс-генпрокурора Віктора Пшонки, 
народний депутат від Партії регі-
онів) збирав відкати, хабарі й усе, 
що потрібно для Януковича. Саме в 
цей офіс приїжджали люди, які при-
возили гроші в «Сім’ю», — зазначає 
Чорновол. 

Цікаво, що підприємство, яке 
керувало будівництвом нового 
«Межигір’я» для Віктора Януковича 
під Конча-Заспою, зареєстроване, за 
словами активістки, за тією ж адре-
сою, на дев’ятому поверсі вказаного 
офісу. 

«Ми піднялися на дев’ятий по-
верх, а там виявився ексклюзивний 
ресторан, де в акваріумі плавали 
омари. В одному з кабінетів цього 
закладу знайшли вельми цікавий 
список, в якому значилися прізвища 
осіб, імовірно, власників спеціаль-
них карт цього клубного ресторану. 
На карті кожного з відвідувачів збе-
рігається по 20 тисяч невідомо чого. 
Можливо, це такий собі ліміт на 
замовлення, за рахунок якого вони 
могли поїсти», — припустила жур-
налістка. 

Цікаво, що очолює перелік Ар-
тем Пшонка, а досить відомий в 
Україні чоловік на прізвище Курчен-
ко розмістився всього лише на 16-му 
місці. 

Крім того, в цьому списку є та-
кий собі Сергій Шахов (одіозний 
бізнесмен із Луганщини, колишній 
депутат Луганської обласної ради, 
який «прославився» технологією 
«підкупу виборців» шляхом роз-
давання їм 50 гривень в обмін на 
паспортні дані, які потім використо-
вував у своїх валютних махінаціях). 
Він причетний до численних схем із 
«відмивання» грошей, співпрацю-

вав із так званими конвертаційними 
центрами, які здійснювали незакон-
ний «обнал» і конвертацію валюти. 

Після того як Віктор Янукович 
став президентом, Шахов, за слова-
ми Тетяни Чорновол, входив до його 
найближчого оточення та «провер-
тав» уже звичну йому справу — «об-
налічку» валюти для «Баті». 

«Коли ми стали спускатися, — 
розказує активістка, — то виявили 
цілий поверх, де якраз цей Сергій 
Шахов проводив більшу частину 
свого часу, — там зберігалась інфор-
мація щодо різних підприємств і зві-
ти банків. У нього на столі активісти 
знайшли запрошення від Віктора 
Януковича на святкування його юві-
лею в ресторані «Монако». В офісі 
від певних осіб дізналися, що Яну-
ковичі-молодші також час від часу 
тут з’являлися». 

Цікаво також, що в 5-му рядку 
в цьому списку значився Губський 
Богдан Володимирович (україн-
ський олігарх, статок якого оціню-
ється в $228,5 мільйона. Помічений 
за активним «збиранням земель» у 
Черкаській і Київській областях). 

На 7-му місці в згаданому пе-
реліку розмістився Тедеєв Ельбрус 
Сосланович (народний депутат від 
Партії регіонів, президент Асоціації 
спортивної боротьби України. Теде-
єва зараховують до організованого 

злочинного угруповання (ОЗУ) Сав-
лохових, яке свого часу було одним 
із найбільших в Україні). 

«Працівники офісу розповіли, 
що раніше тут було дуже багато гро-
шей, дуже і дуже багато. Тут стояли 
сейфи, які були буквально забиті ку-
пюрами. Співробітники офісу, коли 
заходили, бачили пачки цих грошей 
на столах і навіть не встигали їх 
класти на місце. Проте ми, звичайно, 
там нічого не знайшли. Офіс до на-
шого приходу був уже ретельно «по-
чищений», не було не тільки грошей, 
а й багатьох тек із документами, час-
тина з них виявилися порожніми, 
залишилися фактично ті папери, які 
були для них нецікаві, а решту ви-
везли», — розповіла Тетяна. 

На поверсі, де «засідав» Артем 
Пшонка, висіли портрети Сталіна та 
Петра І, а також Януковича. 

«Коли під час Євромайдану я 
проходила одного разу повз цей 
офіс, то запитала в охоронців, чому 
там усі вікна наглухо завішані жа-
люзі. Мені відповіли: ну, певно, бо 
Майдан. «Можливо, тому що це офіс 
Януковича?» — кажу. Охоронни-
ки відповідають: «Мабуть, що так». 
Тому, насправді, це не просто офіс 
Пшонки. Це був більше офіс Януко-
вича, де Пшонка просто працював 
на «відмивання» йому коштів», — 
підсумувала Тетяна Чорновол. 

Губернатора Черкащини підозрюють 
у розкраданні державних коштів 

25 лютого слідче управління 
прокуратури Черкаської об-

ласті повідомило про те, що розпо-
чато кримінальне розслідування 
за фактом заволодіння державни-
ми коштами в особливо великих 
розмірах. У рамках розслідування 
підозру висунуто голові Черкась-
кої облдержадміністрації Сергію 
Тулубу. Підозрюваного оголошено 
у розшук. 

Враховуючи те, що Тулуб є де-
путатом облради, інформація про 
висунуту підозру доведена до відо-
ма Черкаської обласної ради. 

Крім того, прокуратура облас-
ті зареєструвала та розпочала роз-
слідування кримінальної справи за 
фактом зловживань і заволодіння 
співробітниками облдержадміні-
страції державними коштами під 
час проведення тендерних закупі-
вель для будівництва об’єктів со-
ціальної та медичної інфраструк-
тури на загальну суму більше 135 
мільйонів гривень. 

Досудове розслідування три-
ває, про його результати обласна 
прокуратура буде повідомляти до-
датково. 

Нагадаємо, що раніше ЗМІ по-
відомляли, що Сергій Тулуб і його 
родина мають вілли в містечку 
поряд із Сан-Педро в провінції 
Марбелья (Іспанія). Це один із 
найпрестижніших і найдорожчих 
курортів на південному узбережжі 
Андалусії. 


