
Про це він написав у своєму блозі 
на «Українській правді».

«Це рішення далося мені дуже 
не просто. Я підійшов до нього ви-
важено, обмірковував кілька днів, 
але зрозумів, що іншого виходу в 
мене немає. Тому я виходжу з фрак-
ції «Блоку Петра Порошенка».

Чесно кажучи, я хотів вийти з 
фракції ще в той день, коли вона 
не підтримала рішення про по-
збавлення мандата Ігоря Кононен-
ка. Але колеги порадили не робити 
необачних кроків. Я трохи охолов, 
порадився з людьми, думкою яких 
дорожу, і не змінив свого рішення. 
Залишатися у фракції разом із па-
ном Кононенком я більше не можу, 
тому що не згоден покривати його 
корупційну діяльність і не хочу, 
щоб мене асоціювали з нею.

Ще деякий час тому я вважав, 
що принципово не повинен йти. 
Що з фракції повинні йти коруп-
ціонери, а не ті, хто не сприймає 
корупцію. Але після голосування 
по Кононенка я зрозумів, що біль-
шість моїх колег по фракції свідомо 
покриває корупційні схеми «нової 
родини», причому роблять вони це 
навіть тоді, коли про цю корупцію 
відкрито говорять наші журна-
лісти та західні партнери. Я бачу, 
як фракція БПП, завдяки кільком 
людям, впевнено повторює шлях 
«Партії регіонів».

Не буду приховувати, я, звичай-
но, розумів із самого початку, що 
більшість депутатів не живуть на 
офіційну зарплату і використову-
ють своє становище, щоб заробити. 
Але давайте будемо говорити прямо 
— одна справа якийсь лобізм, який 
в загальному-то поширений і в ци-
вілізованих країнах. А інша справа 
— відверте злодійство та мародер-
ство. Та ще й в умовах війни! Ігор 
Кононенко виводить через сумнівні 
офшори з України мільйони євро. 

Його партнер, ще один член нашої 
фракції — Олександр Грановський 
— «кешем» отримав від свого біз-
нес-партнера Адамовського 700 ти-
сяч доларів, які не вказав ні в одній з 
декларацій. І все це відбувається під 
розмови про реформи, інвестиції 
та боротьбу з корупційними схема-
ми старої влади. Звичайно, я не для 
того йшов у парламент, щоб брати 
участь у цьому «позорищі».

Я вже писав раніше, що не під-
тримував рішення керівництва 
УДАРу про злиття з БПП. Звіс-
но, я розумів, якого роду люди 
об’єдналися під брендом партії вла-
ди. Тому я переконував «ударівців» 
не йти на цей крок. Але в рядових 
членів партії не питали, чи згод-
ні вони на об’єднання. На жаль, 
партія, яка мені дуже подобалася і 
якій я віддав багато часу і сил, була 
просто продана та ліквідована, як 
комерційна фірма. І, мабуть, в БПП 
вважають, що раз нас «ударівці» 
продали, то ми повинні, як кріпаки, 
мовчати й тупо тиснути на кнопки 
разом з ними, виконуючи розна-
рядки зверху.

Я не згоден на таку роль. Я не 
мовчав, весь час піднімав гострі 
питання на засіданні фракції. Мене 

довго просили «не виносити сміття 
з хати», і я не виносив, — розповідає 
політик. — Виявляв невдоволен-
ня тільки на закритих засіданнях, 
у публічній площині висловлював 
критику помірно. Але проблема 
в тому, що всередині фракції моя 
думка нічого не значить. Фрак-
цією БПП керують кілька людей, 
наближених до Президента. Вони 
пригнічують будь-яку критику і 
будь-яке інакомислення. Не тільки 
я намагався заперечувати — у тому 
ж ключі регулярно виступають і 
Наталія Новак, і Сергій Лещенко, і 
Мустафа Найєм, і Віктор Чумак, і 
Світлана Заліщук. Вони теж йшли 
в Парламент не для того, щоб не-
зграбно вигороджувати на шоу 
Шустера корупційні оборудки Ко-
ноненка, Березенка та Грановсько-
го. Але сьогодні вже зрозуміло, що 
їхні імена та їхню репутацію просто 
використовували пройдисвіти, щоб 
отримати на виборах більше голо-
сів. Нас просто відверто ігнорують, 
коли ми говоримо про корупцію та 
вимагаємо розслідувати злочини в 
цій сфері.

Я одним із перших підписався 
за відставку Шокіна, але Президент 
дав зрозуміти, що не звільнятиме 

Генпрокурора, незважаючи ні на 
що. Я виступав на фракції по темі 
виборів у Кривому Розі, де осеред-
ок БПП відразу визнала вибори, не-
зважаючи на фальсифікації.

Я піднімав питання про струк-
туру уряду, коли на фракцію нам 
спускали готові рішення з АП. Та-
кож я говорив про заміну членів 
ЦВК, які приймали ганебні рішен-
ня і вже відпрацювали свій термін.

Коли я говорив про корупцію і 
критикував Ігоря Кононенко, мене 
в досить грубій формі зазвичай об-
ривав Юрій Луценко, який вимагав, 
щоб я звертався до НАБУ і не під-
німав цю тему на телеефірах. Ми 
домовилися, що я віднесу докумен-
ти в НАБУ, і я так і вчинив. Але не 
отримав досі ніякої відповіді. Ігор 
Кононенко в нашій країні просто 
якась недоторканна персона...

Історія з Айварасом, якого я по-
важаю, стала останньою краплею. 
Я більше не можу залишатися у 
фракції «Блок Петра Порошенка». 
Розумію, що колишні колеги мо-
жуть помститися і позбавити мене 
мандата, але я не тримаюся за де-
путатське крісло. На відміну від ко-
румпованої верхівки БПП, воно не 
приносить мені грошей.

Шкода, що все так вийшло. 
Найбільше мені незручно перед 
виборцями, які нам повірили. Обі-
цяю, що буду використовувати всі 
наявні важелі, щоб боротися проти 
корупції та оприлюднювати всі ві-
домі мені факти.

Проте, не все втрачено для цьо-
го парламенту і для фракції БПП. 
Там є достатня кількість адекват-
них людей. Важливо, щоб вони 
усвідомили власну силу, перестали 
бути спостерігачами, почали від-
стоювати свою позицію, спереча-
тися, не погоджуватися, бунтува-
ти. Відкритою та чесною позицією 
можна багато чого змінити, спочат-
ку у фракції, потім й у всій країні».

40 
така кількість летальних випадків на грип в 
Одеській області, у м. Києві — 29, у Харків-
ській області — 15, Черкаській, Рівненській 
областях — по 14. МОЗ наголошує, що за 
медичною допомогою своєчасно звернула-
ся лише третина померлих. 

5 лютого в Молодіжному будинку 
культури містечка Кентшин Вар-

мінсько-Мазурського воєводства 
відкрито виставку понад ста світ-
лин, що показують війну на Донбасі. 
Їхні автори — польський воєнний 
кореспондент Пьотр Андрусєчко і 
українські солдати. 

Учасник війни на Донбасі пол-
ковник Олександр Демчук під час 
відкриття вернісажу розповів про 
події на Сході України та про поле-
глих соратників. 

8 лютого у Європейському цен-
трі солідарності воєводського міста 
Ґданськ відкриється виставка світ-
лин репортерів, які документували 
хід бойових дій на території України 
«… І світ про них забув».

Як говорить один з організаторів 
вернісажу Мацєй Монґірд з Фонду 
Lambre, виставка повинна наблизи-
ти до європейців ситуацію, що скла-
лася в охоплених конфліктом райо-
нах, і сприяти наданню допомоги 
тим, хто потребує. 

Ґданськ — це друге місто в Поль-
щі, після Варшави, де демонструєть-
ся виставка «… І світ про них забув». 
Організатори наголошують, що вер-
нісаж проводиться задля допомо-
ги українським дітям і що завдяки 
розголосу про нього вже вдалося 
досягнути певних успіхів, інформує 
«Польське радіо».

Фракція Петра Порошенка у Верховній Раді 
втрачає «штики»

Літак на твердому 
водневому паливі здійснив 
перший політ
У Шотландії відбувся перший політ літака, який 
використовує твердий водень як паливо.
Паливо для експериментального безпілотника 
упаковане в тверді гранули, які при спалюванні 
виділяють тільки водяну пару. Крім того, ці грану-
ли в три рази легші, ніж однакові з ними за роз-
міром літієві акумулятори, повідомляє Lenta.ru.

У польських містах 
організовують 
виставки фотографій 
з України

У Москві чоловік обікрав 
секс-шоп і зґвалтував його 
продавчиню
У Москві чоловік зайшов під виглядом покупця в 
інтим-магазин і вчинив стосовно 27-річної продавчині 
насильницькі дії сексуального характеру. Крім того, він 
викрав гроші в покупця та з каси магазину.
За повідомленнями ряду ЗМІ, зловмисник погрожував 
потерпілим пістолетом.
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Події

06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 09:10 
«Сніданок з 1+1»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 
19:30, 23:15, 01:50 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35 «Маша і ведмідь» 
09:30, 12:30 «Міняю жінку - 8»
12:20 «10 хвилин з прем’єр-

міністром»
14:00 «Сімейні мелодрами -6»
15:50 Т/с «Торговий центр» 
17:10 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 2» 
20:30 «Секретные материалы 

- 2016»
21:00 Т/с «Хазяйка» 
22:00 «Гроші»
23:30 «Мінкульт»
00:00, 02:15 Х/ф «Жандарм із 

Сен-Тропе» 
03:50 «Шість кадрів»

06:05 Д/с «Слідство вели... з Леоні-
дом Каневським»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 17:40 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з ІНТЕРом»

09:20 Х/ф «Шалено закоханий»
11:20, 12:25 Х/ф «Бідна Liz» 
13:35, 14:20 «Судові справи»
15:05, 16:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 02:50 «Подробиці»
21:00 Т/с «Запитайте у осені»
22:25, 03:40 Т/с «Місто мрії» 
00:40 Х/ф «Інші 48годин» 

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Молода Ліга Справед-

ливості»
05:50, 19:20 Надзвичайні новини
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
08:35 10 хвилин з Прем’єр-

міністром України
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10 Труба містера Сосиски
11:05 Без гальм!
11:40 М і Ж
12:00, 13:20 Дивитись усім!
14:15, 16:20 Х/ф «Грифон»
16:35 Х/ф «Обладунки Бога-3. 

Місія Зодіак» 
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:10 Х/ф «Залягти на дно в 

Брюгге» 
02:05 Х/ф «Той, хто знову ви-

ганяє» 
03:25 Стоп-10

06:00 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:15, 08:15 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:45 Події

09:15 Зірковий шлях
10:10, 19:45, 03:30 «Говорить 

Україна»
11:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Ілюзія щастя» 
18:00, 04:35 Т/с «Не зарікайся» 
21:00 Х/ф «Один раз і наза-

вжди» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Кінг Конг» 

05:30 «Таємний кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
08:45, 18:15 «Розсміши коміка»
09:40, 14:10 «Файна Юкрайна»
10:20 Х/ф «Листи до Джульєтти» 


12:20 Т/с «Дикий ангел» 
16:20, 20:00 «Орел і Решка»
19:10 «Орел і Решка. Шопінг»
22:00 Х/ф «Хай щастить, Чак» 
23:50 Х/ф «Хлопці та дівчата» 
01:40 Х/ф «Програма захисту 

принцес» 
03:00 «Нічне життя»

06:00 Мульты. Мультфильмы
06:35 «Нове Шалене відео по-

українськи»
07:35, 14:00 «Облом.UA.»
07:55 «Вайпаут»
10:00, 00:20 Д/ф «Помста при-

роди»
13:00 Top Gear
14:35 «Відеобімба»
15:00 Х/ф «Казино» 
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:00, 00:00 «ДжеДАЇ»
19:20 «Українські сенсації»
20:20 Т/с «Мисливці за релік-

віями»
21:20 Х/ф «Гвардійці короля»
01:20 Т/с «Зоряна брама. 

Всесвіт» 
02:10 Х/ф «Двійник»

06:30 Пробуддись
08:10, 18:30 Т/с «Сишиш-шоу» 
10:20 «Руйнівники міфів»
12:10 Мамахохотала-шоу.-3
13:00 Т/с «Універ» 
17:30 Т/с «ОНЛАЙН» 
20:00 Т/с «Суперкопи» 
20:50 Т/с «Універ. Нова об-

щага» 
23:00 М/с «Південний парк» 
00:00 Х/ф «Малхоланд драйв» 
02:30 Х/ф «Білосніжка. Страшна 

казка» 
04:00 Х/ф «Гра на виживання» 

06:00, 07:05 Kids Time
06:02 М/с «Губка Боб - Прямокутні 

Штани»
07:10 Т/с «Друзі»
10:50 Суперінтуїція
13:30 Х/ф «50 перших по-

цілунків»
15:25 Х/ф «Охоронець»
18:00 Абзац!
19:00 Ревізор
22:05 Страсті за ревізором
00:10 Х/ф «Клятва» 
02:15 Україна чудес

06:00, 00:20 Полювання на вбивць
06:40 Вражаючі кадри
07:30, 17:10 За мить до катастрофи
08:20 Генерали Гітлера
09:10, 14:30 Паразити. Вторгнення
10:00 Рибне життя
11:00, 19:50 Далеко і ще далі
11:50 У пошуках істини
12:40, 18:00 Правила життя
13:30, 18:50 Правда життя
15:20, 20:40 Скарби зі сховищ
16:20, 22:30 Вижити серед звірів
21:40 Дика Нова Зеландія
23:30 Покер
01:10 Містична Україна

05:10 Т/с «Запороги» 
06:50 Х/ф «Піп» 
09:20 «Кримінальні справи»
10:15 Т/с «Детективи» 
11:40 Х/ф «Близнюки-драко-

ни» 
13:40, 14:20, 21:30 Т/с «CSI: Лас-

Вегас - 11» 
14:00, 19:00, 23:15, 02:15 «Свідок»
15:30 Т/с «Я - охоронець» 
19:30 Т/с «Кулагін і партнери» 
23:45 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8» 
00:35 Т/с «Грабуй награбова-

не» 
02:45 «Випадковий свідок»
03:20 Х/ф «Стрілець» 

05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:00, 23:20 «Моя правда»
10:40, 00:05 «Смішні люди»
11:40 Х/ф «Рецепт її молодості»
13:15, 21:30 Т/с «Місс Марпл 

Агати Кристі»
15:35 Х/ф «Божевільний день»
17:30 Х/ф «Весілля із приданим»
19:45 Х/ф «За вітриною універ-

магу»
01:20 Х/ф «Липневий дощ»
03:00 Кіноляпи
04:00 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

06:00 Малята-твійнята
06:45 М/с «Підлітки мутанти чере-

пашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:05 М/с «Стіч!» 
11:00 Х/ф «Пані Метелиця» 
12:10 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50, 19:00 Панянка-селянка
14:50, 18:00 Віталька
16:00, 21:00 Казки У
17:00, 20:00 Одного разу під 

Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Т/с «Світлофор» 
23:55 Дайош молодьож!
00:25 Шпілівілі
00:55 Т/с «Спліт. Таємниця 

крові» 
01:25 Анекдоти
01:55 У ТЕТа в Інтернеті
02:45 РайЦентр
03:10 Т/с «Щоденники Темного» 


04:20 У ТЕТа тато!

06:00 Все моє
06:30 Телеторгівля
07:30, 14:10, 21:40 Моя правда
08:30 Мультфільми 
10:05, 16:30 Квадратний метр
11:15, 17:55 Жіноча форма
13:10, 19:00, 20:25 З’їжте це 

негайно
15:00 Удачний проект
17:00, 19:20 Квартирне питання
20:50 Королева декору
22:30, 01:20 Краса без жертв
23:30 Гардероб навиліт
00:30 Д/с «Ігри долі»
02:10 Що для вас корисно?
03:05 Колір ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 01:30 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:35, 23:35 На слуху
07:50, 08:25 Смакота
08:30 Міграційний вектор
08:40 Корисні поради
09:00 Вічне
09:25 Д/с «Клуб пригод»
09:55 Д/с «Мости між світами»
10:40 Біатлон. Кубок світу. Естафета 

4х6 км. Жінки
12:35 Зроблено в Європі
13:15 Вікно в Америку
13:50 Казки Лірника Сашка
14:00 Школа Мері Поппінс
14:15 Мультфільми
15:00 Х/ф «Атентат. Осіннє вбив-

ство в Мюнхені»
16:55 Книга ua
17:35 Суспільний університет
18:05, 01:45 Час-Ч

18:15, 01:20 Новини. Світ
18:55 Про головне
19:30 РЕ:ФОРМА
20:00 Перша шпальта
20:30 Д/ф «Німецькі вояки в 

Косово»
21:30 Новини. Спорт
21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки
23:20 ІІ зимових Юнацьких Олім-

пійських ігор
01:55 Всесвітня серія боксу. «Укра-

їнські отамани» - «Турецькі 
завойовники»

03:30 Телевистава «Камінний 
господар»

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ UA: ПЕРШИЙ

Понеділок, 15 лютого
06:45, 16:00 «Все буде добре!»
08:45 Х/ф «Вам і не снилося» 
10:20 «Битва екстрасенсів. Війна 

титанів»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 01:10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
00:00 «Один за всіх»

Телегід

 Депутат Єгор Фірсов заявив про вихід із фракції «Блоку Петра Порошенка» 


