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Троє людей загинули у 
каналізації на підприємстві з 
вирощування птиці
13 липня в Черкаській області на підприємстві «Артбуд-
комфорт» знайдено мертвими працівників, які втопились 
у каналізаційній шахті, повідомляє прес-служба ДСНС. 
«У Золотоноші в каналізаційній шахті фірми завглибшки 
10 м виявлено загиблими три працівники, які проводили 
ремонтні роботи. У каналізації з невстановлених причин 
відкрився вентиль, через що місце ремонту заповнило-
ся водою», — йдеться в повідомленні. 

Савченко в Росії 
загрожує до 
25 років в’язниці 

Полковник внутрішньої служби 
Ігор Лейбик, будучи давно у від-
ставці, пішов добровольцем до 
ЗСУ. Як він розповідає, не може 
сидіти вдома, коли на фронті гинуть 
молоді хлопці. Поки Ігор Іванович 
служить у Володимир-Волинській 
14-й ОМБр. Але у будь-який момент 
готовий вирушити на Схід. 

Йому за шістдесят. Із офіцер-
ською виправкою, охайно вдяг-
нений у військову форму старого 
зразка, з краваткою, він чергує на 
КПП 14-ї ОМБр. Повз нього ніхто 
не пройде непоміченим. Побачивши 
біля пункту пропуску підозріле авто 
або ж людину, він одразу доповідає 
за командою. І звертається до всіх 
виключно на «ви», незважаючи на 
те, хто перед ним: молодий солдат 
чи старший за званням. Військовос-
лужбовці називають його «Іванови-
чем», «батею». А він інколи кличе їх 
синками, а до кожного офіцера звер-
тається «пане командире». 

Ігор Лейбик, полковник вну-
трішньої служби, обіймав посаду 
першого заступника начальника 
обласної кримінально-виконавчої 
служби, заступника начальника 
управління Укртрансінспекції у Во-
линській області. Пішов у відставку 
у званні полковника, проте й далі 
продовжував трудитися. 

— Понад чверть століття я про-
працював у кримінально-виконав-
чій системі нашої області, — розпо-
відає Ігор Лейбик. — Забезпечував 
охорону, нагляд та безпеку в місцях 
позбавлення волі. Після виходу на 
пенсію вирішив ще попрацювати, і 
так сталося, що майже п’ятнадцять 
років трудився у цій сфері. Як тіль-
ки розпочалася війна на Сході, не 
міг спокійно дивитись, як молодих 
хлопців привозять у трунах, як від 
горя чорніють матері та дружини. 
Мене мучила совість, що я тут, а 
вони там. Нерідко доводилося чути  
про бійців, які плачуть в окопах, у 
моменти, коли на їхніх очах гинуть 

товариші та коли вони самі проща-
ються з життям. Від почутого та по-
баченого серце стискалось і на очах 
виступали сльози, хоча мені за свій 
вік багато довелося пережити. 

У січні цього року, коли розпо-
чалася четверта хвиля мобілізації, я 
прийняв рішення добровільно всту-
пити до лав ЗСУ. Зізнаюся, що бага-
то знайомих та й мої рідні мене не 
зрозуміли, і сьогодні також відмов-
ляються розуміти. Чого мені у шіст-
десят років, будучи на такій посаді, 
ще й маючи пенсію, йти на війну? 
Який із мене воїн? Проте я вмію три-
мати зброю, і я чоловік. А чоловічий 
обов’язок — захищати свій дім. Та 

командування 14-ї ОМБр, куди мене 
направили, вирішило поки залиши-
ти мене тут. А знаєте, я коли йшов 
до війська, взяв із собою форму, в 
якій ще служив у армії за Радянсько-
го Союзу, навіть зимова шапка з тих 
часів лежить у речовому мішку. Все 
чекав, що ось-ось мене відправлять 
на фронт. Та керівництву видніше, 
кому воювати, а кому і тут бути. Бо 
хто його знає, що може трапитись 
у нас. Хоча я готовий за наказом у 
будь-який момент вирушити на Схід 
і захищати Україну. 

Перебуваючи у складі бригади 
на сержантській посаді, скажу кіль-
ка слів про її командування на чолі 

з комбригом полковником Олексан-
дром Жакуном. Це — розумне ке-
рівництво, яке повністю віддає себе 
справі. І що би там не говорили про 
нашу армію, я зазначу, що офіцери, 
які служать тут, роблять свою спра-
ву мудро, чітко, демонструючи висо-
ку самодисципліну, повагу один до 
одного та підтримку. Порівнюючи 
з радянськими мірками, українські 
офіцери є справжніми патріотами. 
Вони знають, за що воюють і про-
ти кого. І це викликає захоплення 
ними. 

Наша розмова відбувалася на 
КПП. Щоразу доводилося перерива-
ти її, оскільки Ігор Іванович відволі-
кався, щоб перевірити тих людей, які 
прямували через пункт пропуску. До 
кожного звертався «будь ласка» і за-
кінчував розмову «дякую, можете 
пройти». А ще хлопці, які служать 
разом із ним і з якими також вда-
лося поспілкуватися, розповідають 
про те, що Іванович — найдисциплі-
нованіший сержант. У нього завжди 
чиста постіль, наче вдома. Поруч 
квітнуть вазони, за якими він ста-
ранно доглядає. І навіть один зацвів 
за багато років. А ще, як зізнається 
сам полковник, у вільний від нарядів 
час читає книги. 

— Зараз перечитую Віктора 
Гюго, — розповідає він. — Удень у 
казармі тихо, оскільки бійці прохо-
дять навчання, а після чергування 
я можу відкрити книгу. А ввечері, 
коли всі приходять, стає шумно та 
гамірно. Ви би бачили хлопців, які 
ремонтують техніку. Немов шахтарі 
після зміни: чорні, засмальцьовані, 
втомлені. Чесно кажучи, дивлюся на 
них і шкода мені їх. Молоді всі, вдо-
ма сім’ї, діти, дружини. А вони тут 
чекають на відправку. Не думав, що 
доживу до того, щоб побачити війну 
на своїй землі. Та й ніхто не думав 
про це. Сподіваюся, що вона скоро 
закінчиться і хлопці повернуться 
додому. Інакше бути не може. 

Жанна МАРКОВСЬКА  

Полковник у відставці пішов добровольцем 
і служить сержантом у 14-й ОМБр  

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

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 20 липня
06:00 «Українські сенсації»
07:15 «Маша і ведмідь» 
07:35 «ТСН-Тиждень»
09:05 «Міняю жінку»
10:15 «Чотири весілля 4»
11:25 Т/с «Асі» 
13:20 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна троянда» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:15 Т/с «Свати - 4» 
21:15 Т/с «Ключі від щастя - 2» 
00:00 Х/ф «Некерований» 
01:55 Х/ф «Темні води» 
04:50 «Служба розшуку дітей»
04:55 «Телемагазин»

05:40 Х/ф «Суєта суєт»
07:00, 08:00, 09:00 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Зозуля»
12:55 «Судові справи»
13:55 «Сімейний суд»
15:40 «Жди меня»
17:50 «Новини»
18:05 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Шлюб за запові-

том» 
23:55 Т/с «Перше кохання»
01:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
03:05 Т/с «Наложниця» 

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
02:05 Події

09:15, 19:45, 02:50 «Говорить 
Україна»

10:25 Т/с «Князівна з хрущовки» 


14:25, 15:30 Т/с «Адвокат» 
18:00, 04:35 Т/с «Королева 

гри» 
21:00 Т/с «Умови контракту» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Халк» 
04:00 Зірковий шлях

06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10, 19:10 «Орел і Решка. 

Курортний сезон»
15:10, 20:00 «Орел і Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Це все вона» 
23:50 Х/ф «Фатальна красуня» 
01:40 Х/ф «Острів скарбів» 
03:10 «Нічне життя»

05:45 Т/с «Комісар Мегре»
07:15, 08:25, 09:35 Мультфільм 

СРСР
07:55, 09:05 «Top shop»
11:50 Х/ф «Рукопис, знайдений у 

Сарагосі»
15:10, 19:55 Т/с «Комісар Рекс»
16:50, 21:35 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
18:25 Х/ф «Привид замка Мор-

рисвіль»
23:20 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:05 Х/ф «Великі вогненні кулі»
02:45 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:00 «Зіркове життя. Не отрекают-

ся, любя...»
09:00 «Зіркове життя. Зіркові 

вдівці»
10:05 Х/ф «Zolushka. ru» 
12:15 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:40 «Один за всіх»
02:00 Х/ф «Катала» 
03:35 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Пригоди мультинят»
06:05, 19:20 Надзвичайні новини
06:50, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Грейсток. Легенда про 

Тарзана»
13:10, 14:50 Провокатор
13:55 Стоп-10
15:40, 16:20 Х/ф «Голодні ігри»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:15 Х/ф «Велика крадіжка» 
01:50 Х/ф «Жах на вулиці 

В’язів-5. Дитя сну» 
03:15 Т/с «Закон Херрі-2»

06:05, 09:20, 12:20, 17:40 Comedy 
Club

06:30 Пробуддись
07:10, 23:00 Ситком «СЫШЫШЬ-

ШОУ» 
10:20 «Разрушители мифов»
11:20, 04:10 «Раздолбаи»
14:15, 20:40 Т/с «Универ 4» 
14:45, 21:40 Т/с «Универ. Новая 

общага» 
15:45 Т/с «Универ 2» 
16:40 Т/с «Универ 3» 
17:05 Т/с «Онлайн» 
19:40 Comedy Woman
23:30 Т/с «Время призраков» 
00:20 Мамахохотала шоу
02:20 «ГАРАЖ»

06:00, 07:35, 07:40, 08:05 Файна 
Юкрайна

06:05 М/с «Губка Боб»
07:37 М/с «Барбоскіни»
07:45 М/с «Пінгвіни Мадагаскару»
08:07 Т/с «Друзі»
10:05 Х/ф «Історія лицаря»
12:50 Т/с «Щасливі разом»
19:00 Ревізор
21:15 Страсті за Ревізором
23:05 ППШ-2
00:25 Служба розшуку дітей
00:30 Х/ф «Патріот» 
03:15 Зона ночі

06:00, 16:30 У пошуках істини
06:50, 17:20 Правила життя
07:40, 18:10 Містична Україна
08:30, 19:00 Їжа богів
09:20, 19:50 У пошуках пригод
10:10 Рибне життя
11:10 День акули
12:00 Він і вона. Бій за життя
12:50 Аферисти проти туристів
13:40 Берег акул
14:30 Скарби зі звалища
15:30 Інквізиція
20:40 Скарби зі сховищ
21:40 Шукачі неприємностей
22:30 Таємниці Міссісіпі
23:30 Покер
00:20 Несподівані злочинці
01:20 Бандитський Київ

05:25 Х/ф «Бережіть жінок» 
07:40 «Правда життя. Професія 

банщик»
08:10 «Агенти впливу»
09:00 «Народний кухар»
09:55 «Велика різниця по-

українськи»
11:40 Х/ф «Знати б, що я геній» 
13:25 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
15:00 Т/с «Друге дихання» 
19:00, 21:30, 02:50, 04:45 «Свідок»
19:30 Т/с «Жорстокий бізнес»
22:00 Т/с «CSI: Маямі - 6»
23:45 Т/с «Елементарно» 
00:40 Т/с «Тунель» 
03:20 Х/ф «Абсолютне зло» 

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Качині історії» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35 Панянка-селянка
15:35 Дамочки рулять
16:00, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 19:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Ангел або Демон» 
23:00 Т/с «Помста» 
00:00 Х/ф «Місце під соснами» 
02:05 Бійцівський Клуб
03:35 Теорія зради

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:00 Квадратний метр
08:50 Ульотні тварини
09:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 21:50 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00, 22:45 Без жертв
21:00, 23:45 Зайві 10 років
00:40 Телефон довіри
01:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:20 Новини

06:10, 07:10 Агроера
06:20, 08:25 Паспортний сервіс
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Мультфільм
10:00, 14:40 Т/с «Таємниця старо-

го мосту» 
10:50 Д/ф «Етнографічні нариси»
11:30 Д/ф «Ангкор»
12:25 Утеодин з Майклом Щуром
13:15 Вікно в Америку
13:35 Д/ф «Повернення на мапу»
15:40 М/ф «Тарбозавр»
17:20 Д/с «Китай на кінчику язика»
18:15 Час-Ч
18:50, 21:40 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
20:00 Про головне

21:50 Подорожні
23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» 
02:40 Телевистава «Дві сім’ї» 
04:25 Д/ф «Етуаль Серж Лифар»

06:00 Мультфільми
06:40 «Нове Шалене відео по-

українськи»
08:00 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
10:00 Т/с «Атлантида»
12:00 Х/ф «Острів МакКінсі»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
18:50, 23:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Перевізник»
21:20 Х/ф «Місія на Марс»
00:00 Т/с «Секта»
02:00 Х/ф «Чорна Рада»

Міліціонери вилучили 
наркотики у ковельчанки 
У поле зору турійських правоохоронців потрапила 
дівчина, котра дивно себе поводила. Під час спілку-
вання міліціонери з’ясували, що 22-річна жителька 
Ковеля має при собі наркотичні засоби. У результаті 
у волинянки вилучили 6 г марихуани, яку передали 
для проведення експертизи у Науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр при УМВС 
України у Волинській області. За вказаним фактом 
розпочато кримінальне провадження. Дівчині за-
грожує до 3 років обмеження волі. 

Українська льотчиця і депу-
тат Ради Надія Савченко 

може бути засуджена в Росії до 
тюремного ув’язнення на тер-
мін до 25 років. 

Про це повідомляє «Інтер-
факс» із посиланням на офі-
ційного представника Слідчо-
го комітету Росії Володимира 
Маркіна. 

«З урахуванням зібраних 
доказів слідчі перекваліфіку-
вали дії обвинуваченої, і тепер 
вона відповідатиме не як по-
сібник, а як співвиконавець 
убивства двох і більше осіб за-
гальнонебезпечним способом, 
за мотивами ненависті до соці-
альної групи, скоєного групою 
осіб за попередньою змовою», 
— сказав він. 

Окрім того, за його слова-
ми, Савченко інкримінують 
замах на вбивство цивільних 
осіб, які могли постраждати в 
результаті «скоригованого нею 
артилерійського обстрілу». 

«Санкція цієї статті перед-
бачає покарання аж до дові-
чного позбавлення волі, однак, 
відповідно до КК РФ, жінкам 
довічне ув’язнення не призна-
чається. Таким чином, макси-
мальний термін позбавлення 
волі, який загрожує Савченко, 
становить 25 років», — сказав 
Маркін. 

Як відомо, в Росії україн-
ську льотчицю звинувачують 
у причетності до вбивства 
двох російських журналістів 
17 червня 2014 року та в неза-
конному перетині кордону з 
РФ. 

Надія Савченко була ви-
крадена луганськими бойови-
ками та вивезена в Росію, де 
вже більше року її утримують 
у в’язницях. Раніше бойовики 
самі зізналися, що взяли жін-
ку-пілота в полон в Україні. 


