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Понеділок, 31 березня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-

нок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:05, 

04:40 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

10:00 Х/ф «Італієць» 
11:20 Х/ф «Каблучка з бірюзою» 


15:00 Х/ф «Діди-розбійники» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Асі» 
20:30 «Гроші. Спецрепортаж»
20:45 «Чисто - ньюз»
21:00 Т/с «Кохання у великому 

місті - 3»
22:00 «Гроші»
23:30 Т/с «Касл - 2» 
00:20, 03:15 Х/ф «Нокаут» 
01:45 Х/ф «Тринадцять» 
05:00 «Телемагазин»

05:25 Х/ф «Везуча»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 17:45 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:20 Х/ф «Не залишай мене, 

Любове»
11:20, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:30, 14:20 «Судові справи»
15:20 «Жди меня»
18:05, 01:50 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00 «Подробиці»
20:30, 04:30 Т/с «Будинок з 

ліліями»
23:50 Х/ф «Кидок кобри» 
02:35 Мультфільми

06:15, 05:25 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00, 03:10 

Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Пам’ять серця» 
13:10 Т/с «Подружжя» 
14:10, 15:20, 17:10 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с «Дикий 4» 
22:00 Події дня
23:30 Х/ф «Космополіс» 
01:40, 03:55 Х/ф «Любов зі 

зброєю» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша і Ведмідь» 
09:50 Х/ф «Проект Дженні» 
11:10 Х/ф «Король повітря» 
12:50 Х/ф «Уяви собі» 
14:50 «КВК»
16:50 М/ф «Мадагаскар 2» 
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел і Решка»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Двоє: я і моя тінь» 
23:50 Х/ф «Раптово вагітна» 
01:20 Х/ф «Цінності сімейки 

Адамсів» 
02:45 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:10 Х/ф «Опікун»
10:35, 20:00 Жарт за жартом
11:35, 17:30 Т/с «Клон»
14:05, 21:00 Т/с «Анничка»
15:55 Х/ф «Обережно, бабуся!»
22:50 Х/ф «Біжи без оглядки»
01:05 Бійцівський клуб

05:30 «Чужі помилки. Янгол знімає 
крила»

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:20 Х/ф «Сестронька» 
11:10 Х/ф «Донечко моя» 
12:55, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:50 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 21:45 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Швидка допомога» 
22:30 «Детектор брехні - 5»
00:00 «Один за всіх»
01:10 Х/ф «Іван Бровкін на 

цілині» 
02:45 Нічний ефір

05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:15, 19:45 Надзвичайні новини
07:05, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів. Менти-5»
14:20, 16:15 Х/ф «Містер і місіс 

Сміт»
16:55 Х/ф «Турист»
20:30 Дістало!
21:20, 02:20 Свобода слова
00:50 Х/ф «Армія пітьми» 

05:10, 05:50, 09:40, 11:50, 15:35, 
16:25, 01:15, 03:10, 04:00 
Comedy Club

06:40 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

07:05 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:30 Т/с «Боишься ли ты 

темноты?»
08:00 Д/с «Разрушители мифов»
09:00, 09:20, 14:40 Т/с «Наша 

Russia»
12:50 Т/с «Хранилище 13»
13:40 Т/с «Универ»
17:20 Comedy Woman
18:15 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
18:50 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:05 Т/с «СашаТаня»
20:40 Х/ф «Перепутанные на-

следники»
22:15 Т/С «Пятая стража»
23:10 Т/с «Время призраков» 
23:40 Х/ф «Шестое чувство 

Сары» 
04:40 Убойной ночи

05:30 Україна чудес
06:10, 06:55 Kids Time
06:15, 13:50 М/с «Панда Кунг-Фу»
07:00 Підйом
08:00, 19:00 Т/с «Вороніни»
08:55, 17:05 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:50 Т/с «Щасливі разом»
15:05 Х/ф «Такі різні близнюки»
18:00, 02:25 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревізор
22:30 Страсті за Ревізором
23:50 Педан-Притула шоу
01:40 Т/с «Пан Ам»
02:30 Служба розшуку дітей
02:35, 03:35 Зона ночі
02:40 Десята муза в Україні
03:10 Моє серце ножами проймає
03:40 Становлення українського 

німого кіно
04:35, 05:30 Зона ночі Культура
04:40 Майстер музи
04:55 Марія і Марфа
05:15 Софія - дитя кохання

06:00, 23:30 Загадки Всесвіту
06:50 Жертви природи
07:40 Шалені розумники
08:40, 14:30 Сміття у великому 

місті
09:30, 19:30 Секретні історії
10:30 Містична Україна
11:30, 16:30 В пошуках пригод
12:30 Тварини крупним планом
13:30 Вбивця Земля
15:30, 21:30 Сучасні дива
17:30, 20:30 Фантастичні історії
18:30 В пошуках істини
22:30 Гори Шотландії
00:30 Покер
01:20 Таємні знаки
05:30 Легенди бандитської Одеси

05:15 Т/с «Повернути на дослі-
дування»

08:30 «Правда життя. Професія 
шукач скарбів»

09:00 «Агенти впливу»
09:45 Т/с «Таємниці слідства» 
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:15 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40, 02:25, 04:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Шаповалов»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
00:00 Т/с «Декстер - 5» 
01:00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:45 Т/с «Мертва зона» 
02:55 «Випадковий свідок»
03:05 Х/ф «Крикуни» 

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
08:50 М/с «Русалонька» 
09:15 М/ф «Сердиті пташки» 
09:30 Єралаш
09:50 Одна за всіх
12:05, 21:55 6 кадрів
13:25 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
14:15 Т/с «Чемпіонки» 
15:05, 19:05 Панянка-селянка
16:00 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:15 Розсміши коміка
21:00 Віталька
22:50 Т/с «Світлофор» 
23:45 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для Ю-туб’а
00:45 Т/с «Закрита школа» 
01:30 Світ навиворіт 2. Індія
02:15 Т/с «Кремлівські курсанти» 


03:45 З ночі до ранку

05:25 Світ зірок
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 13:10, 20:40 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:10, 18:45 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:40 Модний вирок
17:50, 00:25 Д/с «Ігри долі»
21:40, 23:35 Д/с «Зіркові історії»
22:40 Дивовижний дизайн
01:10 Глянець
01:55 Колір Ночі

06:30, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 
18:20, 03:50 Новини

06:40, 07:10, 08:10 Спорт
06:50, 07:45, 08:20, 08:40 Гість 

студії
07:20, 23:30 Країна on line
07:40 Ера бізнесу
09:00, 21:00, 04:45 Підсумки дня
09:50, 20:50 Час-Ч
10:05, 15:30, 19:10 ГРОМАДСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
12:10, 18:45, 21:25 Діловий світ
12:45, 02:20 Спецпроект «Единая 

страна»
14:15 Вікно в Америку
14:45 Euronews
14:55, 05:15 Діловий світ. Агро-

сектор
15:15 Брифінг Кабміну України
17:35, 04:15 Вічний вогонь
18:05 Фінансова перспектива
21:40 Шусте-Live. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
00:00 На слуху

00:30 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
05:20 Шустер-Live. Будні

06:00 Мультфільми 
06:15 «Обережно, модерн!»
07:00 Х/ф «Сім пригод Синдба-

да» 
09:00 Д/п «Велика подорож»
10:00 Д/п «Великі битви»
10:45 Д/п «Великі катастрофи»
11:20 Д/п «Останній етап. Довічний 

вирок»
12:30 Д/п «Хочу жити вічно»
13:30 Д/п «Піраміди»
14:30 Т/с «Зворотній відлік» 
18:30 Новини 2+2
19:15 «Королі рингу». «Російська 

боксерська команда» - 
«Українські Отамани»

22:10 Х/ф «Рембо-2» 
00:10 Х/ф «Віддача» 
02:00 Х/ф «Дорога на Січ» 
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Снайпери, які вбивали людей 
на Майдані — українці
Генеральна Прокуратура України встановила особи 
снайперів, які стріляли по активістах Майдану на 
вулиці Інститутській. Про це в ефірі «5 каналу» 
повідомив Генпрокурор України Олег Махніцький. 
«Особи снайперів, які стріляли по Майдану, 
встановлені. Не можу поки назвати їхні прізвища, але 
вони відомі. Поки це тільки громадяни України», — 
сказав він. Зброю снайперів вилучили, і зараз вона 
перевіряється органами слідства. 

Курсантів та офіцерів 
академії ВМС із Севастополя 
працевлаштують в Одесі 
Одеське морехідне училище імені Маринеска 
підготувало місця для курсантів та офіцерів 
академії. Загалом планується переміщення 35 
офіцерів і 80 курсантів із Криму, яким в Одесі 
нададуть не тільки місця для проживання, але й 
робочі та навчальні. За даними ТСН, переміщення 
планується на п’ятницю, 28 березня, відповідний 
наказ Міноборони вже готовий. 

Чи вдасться владі роззброїти українців?
Українців просять добровільно 
здати вогнепальну зброю. Поки що 
тільки просять, далі обіцяють кара-
ти кримінальною відповідальністю. 
Минулого тижня відповідні заяви 
зробили і міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков, і Прем’єр Арсеній 
Яценюк. Такі рішучі та доволі непо-
пулярні, як на нинішній час, кроки 
мають і своє пояснення: зброю 
варто здати, щоби припинити ма-
сові безпорядки та самоуправство, 
пристосування бандитських угру-
повань під громадські організації. 
При цьому глава уряду наголошує, 
що тих, хто має бажання захищати 
Україну з автоматами в руках, чека-
ють у лавах Національної гвардії та 
Збройних сил України. 

Ясна річ, така ідея далеко не всім 
до вподоби, тож зброю здають не 
надто активно. Так, на Волині з 3 по 
21 березня тривав місячник добро-
вільної здачі зброї, але, як інформує 
прес-служба обласної міліції, вісім 
табельних пістолетів, відібраних у 
правоохоронців під час революції, 
так і не повернули. 

— Ця зброя має бути повернута, 
інакше правоохоронці вилучати-
муть її у законному порядку з від-
криттям кримінальних проваджень. 
Наголошую, викрадення, привлас-
нення, вимагання вогнепальної 
зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матері-
алів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання служ-
бовим становищем карається по-
збавленням волі на строк до 15 ро-
ків. Окрім того, згідно зі статтею 263 
Кримінального кодексу України, за 
незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами передбачено по-
карання у вигляді позбавлення волі 
на термін до п’яти років, — зазначив 
тимчасовий виконувач обов’язків 
начальника УМВС України у Волин-
ській області полковник міліції Ми-
хайло Руденко. 

Та деякі краяни вирішили все 
ж таки позбавитися нелегальної 

зброї. Під час місячника до орга-
нів внутрішніх справ Волині здано 
14 одиниць вогнепальної зброї та 
11 спецзасобів. Серед них: авто-
мат АКМС-ОП, короткоствольний 
нарізний пістолет, 4 одиниці на-
різної мисливської зброї, 8 — глад-
коствольної, 9 газових пістолетів і 
револьверів, 2 пристрої травматич-
ної дії та більше 3000 різних боєпри-
пасів до вогнепальної зброї. 

Начальник дозвільної системи 
УМВС України в області Володимир 
Войстрик розповів, що на руках у 
волинян понад 20 тисяч одиниць 
зареєстрованої зброї, більшість із 
якої — гладкоствольна мисливська. 
Кажуть, що цю цифру потрібно мно-
жити на два, оскільки є ще й неле-
гальна. 

— Незареєстрована зброя за-

вжди була. Щоправда, поступово 
люди почали її легалізувати, — каже 
Володимир Войстрик. — Звісно, бу-
вають випадки, що вилучають неза-
реєстровану зброю, зокрема і вогне-
пальну. 

Правоохоронець припускає, що 
тіньова зброя може з’являтись із 
кількох джерел: при розформуван-
ні радянських військових частин 
спритники ухитрялись списувати 
зброю, у якості контрабанди з-за 
кордону, в декого ще лишилися «за-
паси» з 90-х років. 

Афганець Олег Боруцький теж 
погоджується, що тіньової зброї в 
українців чимало, а особливо її по-
більшало останнім часом. Тож для 
нього дивно, чому немає закону про 
вільне володіння зброєю. Тоді б усе 
було легально та контрольовано, бо 

ж зараз ті, хто хоче мати пістолет, і 
так його мають, правда, в обхід за-
кону. 

Питання, чи варто дозволити 
українцям вільно купувати «вогне-
пал», доволі дискусійне. Чесно кажу-
чи, страшно уявити, що вогнепальна 
зброя може опинитися на руках у 
будь-кого, а тим паче зараз, коли всі 
й так у стані емоційної перенапруги. 
Проте в той же час, зважаючи на ни-
нішню ситуацію в країні, багато гро-
мадян усерйоз задумалося над озбро-
єнням — банально для самозахисту. 

Але давайте для початку розбе-
ремося, наскільки нині беззахисні 
українці та яка зброя у нас дозволе-
на. 

— Зараз в українців і так майже 
вільний доступ до зброї. Якщо в лю-
дини немає непогашеної судимості, 
відсутні медичні протипоказання, 
вона має повне право придбати пев-
ні види зброї. Так, усі громадяни 
України мають право на мисливську 
нарізну зброю з 25 років, на мислив-
ську гладкоствольну — з 21 року, з 
18-ти дозволена газова зброя. Окре-
мі категорії — журналісти, право-
охоронці, дружинники — можуть 
отримати дозвіл на володіння при-
строями травматичної дії, — розпо-
відає Володимир Войстрик. 

Натомість уже не вперше про-
понується дати право громадянам 
України на володіння ще й вогне-
пальною зброєю, зокрема коротко-
ствольною. В Українській стрілець-
кій асоціації вважають, що саме 
пістолет найкраще підходить для 
самооборони. 

У міліції нині до такого ставлять-
ся, м’яко кажучи, несхвально. Ка-
жуть, якщо в магазинах зброї можна 
буде купити пістолет за самим лише 
паспортом, це ні до чого доброго не 
доведе. Мовляв, так на Волині мог-
тиме придбати «вогнепал» хтось із 
іншої області, можливо, це буде зло-
чинець, а зброя йому буде потрібна 
аж ніяк не для самозахисту. Таким 
чином, проконтролювати її вико-
ристання буде нереально. 

— А якщо покупець психічно 

хворий? Продавець же в крамниці 
не знає, адекватна це людина чи ні, 
— резюмує правоохоронець.  — По-
вторюся, для самозахисту і так ви-
стачає дозволеної зброї. 

Іншу думку має воїн-афганець 
Олег Боруцький. За його словами, 
якби у нас була краще озброєна на-
ція, то країна почувалася би більш 
захищеною. 

— Але це не означає, що має 
бути неконтрольований продаж. 
Думаю, варто створити централізо-
вану базу, і кожен, хто купує зброю, 
повинен там реєструватися, напри-
клад, ще в магазині, — розмірковує 
військовий. — Останні події показа-
ли, наскільки ми беззахисні. А якби 
більшість українців була озброєна, 
то б на нас боялися так нагло напа-
дати. Бо за два тижні можна було б 
зібрати таке собі півмільйонне вій-
сько з озброєних людей. 

Олег Боруцький притримується 
й твердження, що коли б більшість 
мала вогнепальну зброю, то знизив-
ся б рівень злочинності, як у деяких 
країнах. 

— Наприклад, знаючи, що дядь-
ко Петро має пістолета, його б уже 
не пішли грабувати, бо розуміли б, 
що можуть нарватися на кулю, — 
каже пан Олег. 

Володимир Войстрик із таким 
твердженням не погоджується, 
мовляв, там, де легалізована зброя, 
вищий рівень достатку, саме тому 
нижча злочинність. Крім того, він 
нагадав, що в державах, де дозволе-
на вогнепальна зброя, бувають ви-
падки, коли її використовують діти 
або неврівноважені особи. 

Колишній військовий згідний, 
що зброю якщо й видавати, то лише 
зважаючи на психічний стан людини, 
бо до біди дійсно недалеко. Крім того, 
він каже, що процес дозволу на про-
даж вогнепальної зброї повинен бути 
поступовим і включати роз’яснення, 
а також запровадження курсів, де б 
учили володіти зброєю та показували 
основи самозахисту. 

Ольга УРИНА 


