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19 ИЮНЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ УКРАИНЫ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК. ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ В СВОЕМ ПОЗДРАВЛЕНИИ 

ОТМЕТИЛ, ЧТО ИМЕННО БЛАГОДАРЯ САМООТВЕРЖЕННОМУ И ГЕРОИЧЕСКОМУ ТРУДУ 
ЛЮДЕЙ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ СЕГОДНЯ УДАЕТСЯ СПАСАТЬ ЖИЗНИ ТЫСЯЧ ГРАЖДАН, 

ПОСТРАДАВШИХ В ВОЙНЕ

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

От всего сердца поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

В мирное время мы всегда считали вас ге-
роями, которые стоят на страже здоровья 
и  жизни людей. Вы не раз доказывали, что 
можете успешно противостоять любой угро-
зе и эффективно работать в самых неблаго-
приятных условиях. Именно благодаря вам 
мы победили пандемию коронавируса.

А сейчас, во время бессмысленной и же-
стокой войны, ценность вашей профессии 
выросла многократно. Именно благода-
ря вам мы сейчас спасаем тысячи людей, 
пострадавших в  бойне, развязанной рос-

сийской федерацией — жизни как граж-
данских, так и военных. Поэтому медик —
это не просто самая гуманная профессия 
в мире, но и одна из самых востребованных 
и важных в нынешних реалиях. Это очень, 
очень тяжелый труд. И  от всех харьков-
чан я выражаю вам благодарность за вашу 
работу!

Желаю всем вам здоровья, душевных и фи-
зических сил, стойкости духа, а также благо-
получия вашим семьям! Мы обязательно от-
метим нашу победу и воздадим почести тем, 
кто ее приближал, в том числе, конечно же, 
медицинским работникам! С праздником!

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÆÈÇÍÈ 
È ÇÄÎÐÎÂÜß
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ÁÅÇ ÂÀÐÈÀÍÒÀ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß
Усиление Вооруженных сил тяжелым 
вооружением — тема, которую 
представители Украины обсуждают 
на встречах с западными союзниками, 
отметил Руководитель Офиса Президента 
Андрей Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что война с росси-

ей — это борьба нации за существование.

— Для нас не существует варианта по-

ражения. Усиление ВСУ тяжелым воору-

жением — главная тема, которую мы об-

суждаем на встречах с Энтони Блинкеном 

и Ллойдом Остином, Борисом Джонсо-

ном, Беном Уоллесом и другими союзни-

ками. Мы планируем тактические шаги, 

чтобы нивелировать превосходство рос-

сиян в технике, — отметил Андрей Ермак.

15 июня в Брюсселе состоялось третье 

заседание «Контактной группы по вопро-

сам обороны Украины» во главе с Мини-

стром обороны США Ллойдом Остином. 

Руководитель ОП заверил, что украинский 

силовой блок работает вместе с «антипу-

тинской коалицией над единственной це-

лью — победить россию». Глава ОП при-

звал западных партнеров предоставить 

Украине больше тяжелого оружия и обес-

печить оперативное обучение украинских 

военных, поскольку все остальное воспри-

нимается врагом как слабость.

— Страны Запада должны сконцентри-

роваться на оказании военной помощи 

Украине, а не попытках поиска компро-

миссов с Россией. «Рамштайн-3» должен 

стать днем, когда желание поиска компро-

миссов с теми, кто выбирает насилие, сме-

нится пониманием важности силы для до-

стижения мира и построения нового миро-

вого порядка, — сказал Андрей Ермак.

ОТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕВРОПЫ И МИРА ЗАВИСИТ МОЩЬ УКРАИНЫ И СПОСОБНОСТЬ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. «ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, ЧТОБЫ МЫ ОСТАЛИСЬ 
УКРАИНЦАМИ  НЕ ТОЛЬКО В ДУШЕ, НО И НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ», ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В ХОДЕ ОНЛАЙНПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СМИ ДАНИИ

Г
лава государства отметил важность восстанов-

ления территориальной целостности.

— Итогом войны должно стать уважение 

к украинскому народу, земле и суверенитету Украины. 

Понимаю, что не все сразу. Понимаю, что это большой 

вызов — против нас воюет рф, армия которой, как го-

ворят, вторая по мощи в мире. Украина должна быть 

готова к любому вызову в сфере безопасности, поэтому 

должна строить свою систему обороны так, чтобы все-

гда иметь возможность ответить на вероятное вторже-

ние россии, — сказал Президент.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на 

таких моментах: это усилия мировых лидеров по 

поддержке украинской армии и экономики, а так-

же санкционное давление на государство-агрес-

сора.

— Именно в этих направлениях необходимо 

объединение мира и Европы. Оно дается нелегко, 

но от этого зависит наша мощь. Если все продолжат быть 

укрепленными и объединенными, мы точно победим 

в этой войне. Многое зависит от личной позиции лиде-

ров европейских государств. В этом контексте я благо-

дарен за помощь со стороны Дании, Премьер-министр 

которой Мэтте Фредериксен посетила нашу страну в ап-

реле во время полномасштабной войны, — подчеркнул 

Президент. Что касается предоставления Украине ста-

туса кандидата в члены ЕС, то, по мнению Главы госу-

дарства, Дания, у которой есть вопросы, касающиеся 

антикоррупционной инфраструктуры, имеет неполную 

информацию о реальном положении дел в нашей стране.

— В нашем государстве продолжают работу НАБУ, 

НАПК и ВАКС, несмотря на попытку заблокировать 

полномочия некоторых из них через решения Консти-

туционного Суда. в части реформирования правоохра-

нительной и судебной систем в Украине было сдела-

но многое. В частности, проголосованы и заработали 

два основных закона о судебной реформе, которые не 

удавалось принять в течение 30 лет независимости. Но 

все, что мы делали в отношении антикоррупционной 

структуры, в судебной реформе, не связано с вступ-

лением в ЕС, а это для себя, для Украины. Мы хотим, 

чтобы Украина была современной, чтобы в ней не бы-

ло никакой бюрократии. Поскольку Украина борется 

и защищает общие с Европейским Союзом ценности, 

она должна быть как минимум кандидатом в члены 

ЕС. Украина давно это заслужила, — сказал Президент.

×ÒÎÁÛ ÌÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ

ÓÊÐÀÈÍÖÀÌÈ

С начала войны специалисты Городской детской больницы 
№ 5 и детского хосписа с мобильной бригадой оказывают 
психологически-коррекционное сопровождение маленьким 
пациентам и их родителям.

С 
начала боевых действий врачи медучрждения (дет-

ские неврологи, психиатры и педиатры, реабилито-

логи, психологи, логопеды, социальные и коррек-

ционные педагоги) оказывали и оказывают помощь паци-

ентам, родителям и медицинским работникам больницы.

— Врачи столкнулись с различными психическими 

расстройствами у пациентов, среди которых — нарушение 

памяти и внимания, эмоциональные расстройства (страхи, 

панические атаки, тревожность и агрессивное поведение), 

задержка школьных навыков (речи, общения) и др. Специ-

алисты продолжают оказывать помощь в условиях стациона-

ра, навещают пациентов на дому, а также проводят дистанци-

онные занятия и консультации для тех семей, которые из-за 

войны были вынуждены покинуть Харьков. Они помогают 

семьям справиться со стрессовым состоянием, унять страх, 

гнев и раздражение, преодолеть тревогу за родных и свою 

страну, скорректировать сон и отдых, преодолеть бессон-

ницу, устроиться на новом месте и др. Применяется мно-

жество эффективных методов, в частности индивидуальные 

консультации, психогимнастика, мышечная релаксация, 

аудиотренинги, активный отдых, прогулки на свежем возду-

хе, физические упражнения, занятия с последующими зада-

ниями для самостоятельной работы логопедического профи-

ля и т. д., — рассказали в Департаменте здравоохранения ХГС.

Кроме того, все специалисты постоянно обучаются но-

вейшим методам коррекции и профилактики психических 

расстройств, которые используют в своей повседневной 

практике. В частности, с начала полномасштабной войны 

специалисты медучреждения приняли участие в таких кон-

ференциях и тренингах: «Психологическая поддержка боль-

ных эпилепсией и членов их семей во время военного време-

ни», «Арт-терапия в работе с посттравматическим стрессо-

вым расстройством у детей», «Пациент с болью физической 

и душевной: когда привычное становится необычным» и др.

В КП «Харьковводоканал» 
Департамента по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности 
города ХГС контролируют 
исправность и бесперебойность 
работы оборудования, которое 
используется в сферах 
водоснабжения и водоотведения.

С 
начала военной агрессии 

специалисты и работники 

цеха продолжают трудить-

ся в обычном режиме. рабочие це-

ха восстанавливают запорную арматуру, водоразборные ко-

лонки и гидранты, изготавливают необходимые запчасти 

и детали любой сложности, участвуют в планово-предупре-

дительных ремонтах на насосных станциях предприятия.

— Наш цех — подразделение 

многопрофильное и, кроме выпол-

нения основных функций, успеш-

но работает в других направлениях. 

В ходе ремонтных и производствен-

ных работ часто используем соб-

ственные рацпредложения и нара-

ботки, которые позволяют значи-

тельно продлевать срок эксплуата-

ции оборудования, а также суще-

ственно экономить ресурсы. В кол-

лективе работают мастера своего 

дела — начальник участка Владимир 

Белянинов, ведущий инженер Михаил Ильинский, литей-

щик Петр Полехин, слесарь-ремонтник Леонид Шпилевой 

и другие, — рассказал начальник цеха по ремонту и техниче-

скому обслуживанию оборудования КП Александр Берзон.

ÌÀÑÒÅÐÀ ÑÂÎÅÃÎ ÄÅËÀ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÄÅÒßÌ ÇÀÁÛÒÜ 
Î ÂÎÉÍÅ
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ПРИОСТАНОВИТЬ 
НАЧИСЛЕНИЯ

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» может 
приостановить начисления за услуги по обращению 

с бытовыми отходами гражданам, которые 
вынужденно выехали из Харькова.

На предприятии сообщили, что для перерасчета 

необходимо предоставить заявление и копии доку-

ментов, подтверждающих отсутствие заявителя по 

месту регистрации:

 для внутренних переселенцев — это справка 

о взятии на учет внутренне перемещенного лица, 

которая выдается при постановке на учет (мож-

но самостоятельно сформировать в приложении 

«Дія»), или справка с фактического места житель-

ства, выданная уполномоченным органом;

 для тех, кто находится за пределами Украи-

ны, — это может быть документ, подтверждающий 

статус временной защиты, статус беженца, справка 

о временной регистрации, справка о пребывании 

на консульском учете, информация из Госпогран-

службы о пересечении границы Украины за необ-

ходимый период.

Заявления и копии документов можно выслать: 

по почте по адресу: 61140, г. Харьков, пер. Золотой, 

4; отправить на электронную почту: potrebitel@kvbo.

kharkov.ua или irc@kvbo.kharkov.ua (отсканировав 

заявление со всеми к нему дополнениями); через 

приложение «Viber» на номер тел.: (050) 249-15-61.

Приостановить начисления можно максимум на 

один год. По истечении этого срока потребителю 

необходимо будет предоставить документы, под-

тверждающие отсутствие в период авансовой при-

остановки начислений. В противном случае плату 

за услуги доначислят.

Прием граждан проводится по четвергам и пятницам с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Малиновского, 10/14. 
Консультацию по любым вопросам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

в Харьковской области можно получить по тел.: 0(63) 230-50-85, 0(68) 227-85-73, 0(63) 054-76-23, 
0(50) 036-80-39, 0(93) 274-70-37.

В РЕЗУЛЬТАТЕ МАССИРОВАННЫХ ОБСТРЕЛОВ АГРЕССОРА МНОГИЕ ОБЪЕКТЫ 
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ. ЧТОБЫ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОГЛИ 
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВИТЬ ИХ И КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬ ХАРЬКОВ 
К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ 
ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Т
епловики ежедневно работа-

ют под ракетами и летящи-

ми над головами снарядами, 

чтобы подготовить город к зиме. Не-

смотря на то, что впереди нашу страну 

ждет самый сложный в истории ото-

пительный сезон, харьковчане обя-

зательно встретят его с теплом и го-

рячей водой!, — заверил Харьковский 

городской голова Игорь Терехов.

При этом мэр подчеркнул, что все 

начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 

1 июня будут списаны. А тем харьковчанам, которые 

оплачивали услуги во время войны, сделают перерас-

чет в счет будущих платежей. Тарифы на коммуналь-

ные услуги при этом останутся прежними.

В помощь Харькову в подготовке к новому отопи-

тельному сезону необходимо обеспечить полное вза-

имопонимание и координацию с Верховной Радой, 

Кабинетом Министров и другими центральными орга-

нами власти. В этом убеждён Сопредседатель депутат-

ской группы «Восстановление Украины» Игорь Абра-

мович. Для достижения цели, 

отметил Абрамович, он прила-

гает максимум усилий.

— Государство для подго-

товки к отопительному сезону 

планирует направить средства 

с госбюджета для обеспечения 

населения стабильными тари-

фами на газ и тепло. Данная инициатива 

должна в ближайшее время рассматри-

ваться Верховной Радой и будет поддержа-

на нашей группой. Также на днях правительством был 

создан штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2022/23, — проинформировал народный депутат.

Также народными депутатами группы «Восстанов-

ление Украины» в сотрудничестве с местными депу-

татами разработан законопроект, который защитит 

харьковчан от претензий Государственной налоговой 

службы за получение бесплатных коммунальных услуг 

с февраля по июнь, а также списание долгов. Нынеш-

нее законодательство расценивает такой вид помо-

щи от местного самоуправления как дополнительное 

благо и требует уплатить 19,5% налогов. Благодаря по-

литической воле исправить эту неприятность в крат-

чайшие сроки целиком реально.

По словам И. Абрамовича, сегодня не теряется ни 

секунды. О вызовах для Харькова знают в самых вы-

соких кабинетах и оттачивают оптимальные пути ре-

шения: «Необходимо иметь ответы на различные раз-

вития ситуации. Мы вместе сможем пройти будущую 

зиму достойно».

Более того, по мнению И. Абрамовича, в будущем 

Харьков может стать образцовым городом в вопросе 

модернизации и трансформации жилищно-комму-

нального хозяйства, тем самым задав темп восстанов-

ления всей Украины.

ÕÀÐÜÊÎÂ ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÍÎÂÎÌÓ 
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

С 16 июня Холодногорский отдел государственной 
регистрации актов гражданского состояния 
возобновляет прием граждан.

В 
Департаменте административных услуг и по-

требительского рынка ХГС отметили, что 

харьковчане могут обратиться в отдел РАГС 

по следующим вопросам: получение повторно выдан-

ных свидетельств о государственной регистрации ак-

тов гражданского состояния; получение выписок из 

Государственного реестра актов гражданского состоя-

ния граждан; принятие документов для проставления 

апостиля.

Харьковскому городскому 
приюту для бездомных животных 
13 июня исполнилось 10 лет.

К
аждый год в свой день 

рождения для детей, 

волонтеров и всех го-

стей организовывали праздник. 

Особенно грандиозным должен 

был стать 10-летний юбилей, но 

планы разрушила война. Также 

из-за военной агрессии россии остановилось заплани-

рованное расширение центра.

— В этом году должно было начаться строительство 

более 100 новых вольеров для содержания бездомных 

собак. Также почти остановилась устройство живот-

ных в новые семьи, — рассказали в КП «Центр об-

ращения с животными» Департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства ХГС.

Однако, как бы сложно ни было, сотрудники центра 

продолжали спасать бездомных животных и опреде-

лять их в новые семьи. Впервые за 10 лет Харьковский 

приют обратился за помощью 

к неравнодушным. Так, в тече-

ние всех этих месяцев для пи-

томцев учреждения отправляли 

и продолжают отправлять гума-

нитарные грузы со всего мира.

— Мы верим в то, что свой 

11-й день рождения мы с раз-

махом отметим в мирном Харь-

кове, в свободной и целостной 

Украине. И каждый наш спон-

сор, меценат, волонтер и просто любящий животных 

человек сможет присутствовать на этом празднике 

лично, чтобы мы могли поблагодарить всех, кто помо-

гал нам в это нелегкое время, — отметили в приюте.

ÂÎÏÐÎÑÛ — ×ÅÐÅÇ ÇÀÃÑ

ÍÅÂÇÈÐÀß ÍÀ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ

КП «Центр обращения с животными» построено по 
европейскому стандарту. В учреждении работают 
ветеринарная клиника для бездомных и домашних 

животных, гостиница для животных, включая 
экзотических. Также предоставляется комплекс 
ритуальных услуг, услуги кинолога и грумера.
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Д
нями у них професійне свято — День медич-

ного працівника. Багато хто відмітить його на 

передовій, перев’язуючи, надаючи першу до-

помогу, проводячи під кулями складні операції, еваку-

юючи з поля бою під обстрілами та вибухами поране-

них. Інші — у шпиталях та лікарнях, ставлячи на ноги 

наших воїнів, лікуючи цивільних, знаходячи сили ще 

й на волонтерство. Але всі вони на своєму посту, на 

своєму медичному фронті, завжди, незважаючи ні на 

що. Стільки, скільки потрібно.

Департамент охорони здоров’я ХМР поділився 

історіями про про справжніх героїв, які забули про се-

бе, які визначилися раз і назавжди, для чого та для кого 

вони живуть.

 ЗА НАШЕ ЗАВТРА
Никита Счастливенко 

до війни працював мед-

братом анестезіологіч-

ного відділення з пала-

тами інтенсивної терапії 

Міської клінічної лікарні 

№ 13. Його колеги гово-

рять, що Никита уваж-

ний і відповідальний 

працівник. Він мріє ста-

ти справжнім лікарем. Але мрію довелося відкласти. 

Ця сильна духом людина зняла білий халат та одягла 

військову форму задля того, щоб настало наше з вами 

завтра. Кожного дня він боровся за життя та здоров’я 

пацієнтів у реанімації, а зараз захищає наш сон і життя. 

Велика тобі шана. Ти наша міць, ти наш герой!

 ТАК ТРЕБА!
З перших днів на 

фронті і лікар-стомато-

лог-хірург з 10-річним 

досвідом Дмитро Пар-

хоменко. До війни він 

працював у Міській сто-

матологічній поліклініці 

№ 7.

Лікар надавав невід-

кладну стоматологічну 

допомогу при гострих запальних процесах, у денний та 

нічний час, а також по вихідних та святкових днях.

Дмитро, кажуть колеги, зарекомендував себе як про-

фесіонал своєї справи, уважний та тактовний, його ша-

нують пацієнти та поважають співробітники.

 ДАЛЕКО ВІД РІДНОГО МІСТА
Ганна Шепелевич пройшла довгий шлях, спочат-

ку закінчивши Харківське базове медичне училище 

№ 1 за спеціальністю «Лабораторна діагностика», а 

потім отримавши вищу освіту за напрямом «Медици-

на». Здобула кваліфікацію бакалавра, лаборанта (ме-

дицини) в Національ-

ному фармацевтичному 

університеті Харкова.

З січня цього року 

працювала фельдше-

ром-лаборантом у Місь-

кій клінічній лікарні 

№ 27, загальний стаж за 

спеціальністю 17 років.

Але у війни на лікарку 

були інші плани. Ганні 

довелось евакуювати-

ся в Івано-Франківськ. 

Наприкінці квітня вона була призвана Івано-Франків-

ським міським територіальним центром комплекту-

вання та соціальної підтримки та наразі працює у шпи-

талі за спеціальністю.

 НА ПЕРЕДОВІЙ
Медсестра Ольга Федоренко з 2010 року працює 

у терапевтичному відділенні № 2 Міської клінічної 

лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. 

проф. О. І. Мещанінова.

На початку червня за 

власної ініціативи Ольга 

звернулася до Київського 

районного територіаль-

ного центру комплекту-

вання та соціальної під-

тримки щодо призову 

до лав ЗСУ. І ось тепер 

вона — на передовій, на-

дає медичну допомогу на 

фронті.

За час роботи у лікар-

ні, а це 11 років, Ольга відзначилася високою від-

повідальністю за доручену справу, працьовитістю, 

вмінням оперативно знаходити вихід з найсклад-

ніших ситуацій, розповіли у медзакладі. Ії професіо-

налізм, досвід, принциповість, доброта, чуйність що-

до пацієнтів, вміння розуміти і цінувати людей здо-

були їй заслужений авторитет і щиру повагу колег. 

Тому ніхто не був здивований, коли Ольга вирішила 

добровільно піти служити в ЗСУ й, перебуваючи в га-

рячих точках на фронті, рятувати наших бійців.

 ВИКОНУЮЧИ СВІЙ ОБОВ’ЯЗОК…
Ганна Бєляєва — лікар стоматолог-терапевт Місь-

кої студентської лікарні. Мала 23 роки стажу роботи. 

Користувалася заслуженим авторитетом серед колег та 

пацієнтів. За покликом 

серця Ганна Валеріївна 

не змогла залишитись 

осторонь і з перших днів 

бойових дій відправилася 

на війну рятувати життя 

наших хлопців. Але вій-

на не знає ні милосердя, 

ні жалю. Вона підступно 

обірвала життя талано-

витого лікаря, яка ста-

ла ангелом, виконуючи 

свій високий обов’язок медика, захищаючи нашу 

країну. У Ганни Валеріївни залишилося двоє дітей. Ви-

словлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна 

пам’ять! Герої не вмирають!

ßÍÃÎËÈ Ó ÁIËÈÕ ÕÀËÀÒÀÕ
ЛІКАРІ  ТІ, НА КОГО МИ ЗАВЖДИ 
ПОКЛАДАЄМОСЯ, ДОВІРЯЄМО СВОЄ ЖИТТЯ. 
ІНКОЛИ СЕРДИМОСЯ, НЕ РОЗУМІЄМО, 
ВИМАГАЄМО ДИВА. ВОНИ З ПЕРШИХ ДНІВ 
ВІЙНИ, 24/7, БЕЗ ВІДПОЧИНКУ, БЕЗ ЖОДНИХ 
СУМНІВІВ, ЗАБУВШИ ПРО СЕБЕ, ЛІКУЮТЬ, 
РЯТУЮТЬ, ДАРУЮТЬ НАДІЮ
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ТЕПЕР МИ НАПЕВНО ЗНАЄМО ГЕРОЇВ НАШОГО 
ЧАСУ. СЬОГОДНІ, ЗАХИЩАЮЧИ ТИЛ ТА РУБЕЖІ 
НАШОГО МІСТА, ВОНИ ВРАЖАЮТЬ ВЛАСНОЮ 
ХОРОБРІСТЮ ТА СПІЛЬНОЮ САМОВІДДАНОЮ 
РОБОТОЮ

 МУЖНЄ ПОДРУЖЖЯ

З 
першої миті війни, з 24 лютого, стоматоло-

г-хірург Віталій Кобзаренко та його дружина 

Анастасія Родінцова — стоматолог-терапевт 7-і 

міської стоматологічної поліклініки — висловили свою 

тверду позицію залишатися в рідному Харкові та на-

давати необхідну допомогу пацієнтам за своїм фахом. 

Кожного ранку, рівно о 8:00, лікарі-герої заступали 

на варту допомоги та людяності. Лікарі згадують, що 

наприкінці люто-

го пацієнти в паніці 

пропонували навіть 

видаляти зуби, які 

варто було лікува-

ти. Та Віталій з Ана-

стасією втішали 

людей, знаходили 

слова підтримки та 

аргументи щодо збе-

реження зубів через 

лікування..

– За цей час до 

нас звернулося ба-

гато пацієнтів. Ма-

леньким діткам та 

військовозобов’язаним надавався пріоритет у черзі. 

Але кожному відвідувачу, без виключень — якісна та 

швидка допомога, а ще й добре слово та підтримка, — 

зазначає подружжя.

Віталій здійснював виїзди додому для допомоги хво-

рим, які не мають можливості дістатися закладу своїми 

силами. При цьому лікарі не вважають себе героями. 

Кажуть, що це їх робота та вони просто її виконують. 

А ще лікарі взяли на себе зобов’язання дбати про квіти 

в поліклініці. Віталій та Анастасія впевнені, що медич-

ний заклад запрацює в повну силу, коли харків’яни 

повернуться додому, квіти будуть радувати і в центрі 

міста, і в рідному закладі під час прийому.

 ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
Війна — це випробування, яке захлеснуло усіх жи-

телів України несподівано, наводячи на багатьох страх, 

паніку, бажання тікати у більш безпечне місце. Але є 

люди геть інші — хоро-

брі та незламні, до яких 

і відноситься голов-

на медична сестра Ко-

мунального некомер-

ційного підприємства 

«Міський пологовий бу-

динок № 3» ХМР Ган-

на Мирошниченко. Во-

на мужньо, без жодного 

страху і сумнівів зустріла 

тяжкі випробування. Ця 

жінка жодного дня не 

покинула стін пологово-

го будинку, працюючи день та ніч з вірою в перемогу 

заради того, щоб у нас було майбутнє, щоб народжува-

лися здорові дітки — майбутнє нашої неньки-України.

Весь свій професійний досвід Ганна Сергіївна втілює 

у цьому закладі. У 1999 році, закінчивши Харківське 

медичне училище № 1, прийшла працювати в полого-

вий будинок акушеркою, обіймала по-

саду старшої акушерки пологового від-

ділення, а з 2011 року працює головною 

медичною сестрою.

На таких людях, як Ганна Мирошни-

ченко, тримається країна. Вона є при-

кладом сміливості, професіоналізму та 

героїзму.

 СТАЛИ ДОБРОВОЛЬЦЯМИ
Дитячий лікар ортопед-травматолог, 

хірург Харківської міської поліклініки 

№ 9 Сергій Колесник проявив особисту 

мужність і самовідданість, ставши на за-

хист територіальної цілісності України, 

зокрема Харкова. З 19 березня він всту-

пив до лав Збройних Сил України, потім 

отримав поранення у боях за Харків.

Керівництво закладу каже, що Сергій Вікторович є 

дуже скромною людиною. Від початку агресії він своє 

бажання служити не афішував, просто пішов до вій-

ськкомату і повідомив на роботі, що йде на фронт. 

З того часу він лікар військової частини на передовій. 

Наразі постійно підтримує зв’язок з колегами. Після 

поранення рветься знову на передову, ці обстави-

ни ніяк не вплинули на його патріотизм та бойо-

вий дух. У мирний час, кажуть колеги, до нього ве-

ли дітей не тільки з Харкова, а й з усіх навколишніх 

районів. Всі, хто хоч раз приходили по допомогу до 

Сергія Вікторовича, ставали його пацієнтами на-

завжди. Полюбили його і хлопці на передовій. Там 

лікаря не тільки поважають як 

фахівця, а й встигли полюбити 

як близьку людину.

Сімейний лікар Галина Пи-

сарєва з цієї ж міської полі-

клініки № 9 теж виявила ба-

жання вступити до лав Зброй-

них сил України. Вона завжди 

користувалася авторитетом та по-

вагою серед працівників колекти-

ву та пацієнтів. А відтепер її пова-

жають армійці. З березня 2022 року 

Галина Василівна була зарахована 

добровольцем 

до Збройних 

сил України.

На роботі говорять, що вона 

таємно пішла до військкомату. За-

раз служить лікарем у одній з війсь-

кових частин, але не на передовій. 

Проте роботою не нехтує, де нака-

жуть, там і працює. Керівництво за-

кладу запевняє, що добровольцями 

йдуть справжні патріоти за покли-

ком серця, кращі з найкращих, такі 

як пані Галина. Слід відзначити, 

що у лікарки за мирних часів бу-

ла найбільша кількість декларантів 

у поліклініці.

За відважними фахівцями збері-

гаються робочі місця, а мужніх 

лікарів до того ж і преміюють. Пацієнти серед цивіль-

них дуже сумують за своїми медиками і чекають миру, 

щоб знову мати можливість приходити до них на прий-

ом.

Медиком-добровольцем ста-

ла і сестра медичної амбу-

латорії № 2 Консультатив-

но-діагностичного центру ко-

мунального некомерційного 

підприємства «Міська дитяча 

поліклініка № 16» ХМР Тетя-

на Вершиніна. Свою трудо-

ву діяльність вона розпочала 

в 1990 році сані-

таркою ЦСО ТМО 

Червонозаводсько-

го району м. Хар-

кова.

З 2021 року по теперішній час працює ме-

дичною сестрою з фізіотерапії. Колеги ка-

жуть, що Тетяна Володимирівна є людиною 

надзвичайно обов’язковою. В процесі тру-

дової діяльності вона постійно підвищува-

ла свою кваліфікацію, проходила курси те-

матичного удосконалення. Одним словом, 

увесь професійний шлях жінки був при-

свячений служінню ділу. Своїй справі вона 

щиро віддавала талант, творче натхнення, 

організаторський ентузіазм і енергію. Тому 

і не дивно, що з початком війни вона стала доброволь-

цем у бойовому батальйоні територіальної оборони 

Харкова. У військкоматі жінці пропонували: «Поду-

майте ще, підете служити чи ні». Але Тетяна Вершині-

на була впевнена, її досвід знадобиться захисникам 

міста. Наразі мужня харків’янка служить санінструк-

тором не на передовій, а надає допомогу військовим, 

які виписані з госпіталю. Лікує все — від кашлю і до 

реабілітації після поранень, а інколи допомагає хлоп-

цям і як психолог.

Колеги зазначають, що пані Тетяна ніколи не ви-

ставляла свою хоробрість на загал, навпаки, була зав-

жди дуже спокійною та стриманою. Зараз вона має ду-

же оптимістичний настрій. Виховує двох доньок, для 

яких є прикладом. Родина ж її підтримує в усьому.

ÌÅÄÈÊÈ, ßÊÈÌÈ ÌÅÄÈÊÈ, ßÊÈÌÈ 
ÏÈØÀ   ÒÜÑß ÏÈØÀ   ÒÜÑß 

ÕÀÐÊIÂÕÀÐÊIÂ
ÝÝ
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В 
усіх партнерських містах з початку військово-

го вторгнення проводяться акції в підтримку 

України та Харкова.

Зокрема, з огляду на плідну роботу Департаменту 

міжнародного співробітництва ХМР, яка була розпо-

чата ще задовго до війни, забезпечується постійний 

обмін інформацією з закордонними муніципалітета-

ми з метою донесення актуальної інформації про су-

часний стан ситуації, що склалася в Харкові внаслідок 

російської агресії,— обстрілів, бомбардувань та руйну-

вань об’єктів міської інфраструктури.

 ДОПОМОГА ВІД МІСТПОБРАТИМІВ 
ТА ПАРТНЕРІВ

Міста-побратими Варшава, Познань, Ченстохова 

(Республіка Польща) надали гуманітарну допомогу 

Харкову у березні 2022 року. Варшава направила 30 па-

летів з їжею, дитячим харчуванням, засобами гігієни та 

медикаментами, Познань та Ченстохова — вантажів-

ки з їжею, засобами гігієни та медичними виробами. 

У квітні та травні Варшава та Краків надали 80 тисяч 

мішків для піску для укриття пам’ятників архітектури. 

Місто-побратим Познань направило допомогу Харків-

ському міському перинатальному центру — підгузки. 

У Харків також доставлено допомогу від Національної 

бібліотеки у Варшаві — захисну фольгу, оприскувачі, 

захисні комбінезони, засоби для дезінфекції книжок, 

дезінфікуючі засоби для стін, 

протипожежні ковдри. Від поль-

ського міста-побратима Люблін, 

з яким 21 травня 2022 року було 

підписано Угоду про партнерство 

та співробітництво, отримано гу-

манітарну допомогу, а саме 30 па-

летів з продуктами харчування, 

бутильованою водою, засобами 

гігієни, ковдрами.

Не залишились осторонь і міста 

інших країн.

Місто Брно (Чеська Респуб-

ліка) направило до Харкова дві 

вантажівки із гуманітарною до-

помогою (63 палети загальною 

вагою 24 тонни): з їжею, засобами 

індивідуальної гігієни, медика-

ментами, речами для дітей, ков-

драми, спальними мішками, ка-

рематами та електроприладами.

Від міста Каунас (Литовська Республіка) Харків теж 

отримав чималу гуманітарну допомогу: їжу, медика-

менти, корм для тварин. Крім цього, було передано 

п’ять поліцейських автівок.

Міста Тбілісі та Кутаїсі (Грузія) направили нам кру-

пи, солодощі, консерви, дитяче харчування, засоби 

гігієни, спальні мішки. Долучилися до збору продуктів 

грузинські фонди, бізнес і небайдужі громадяни.

Португальське місто Порту разом з містами 

Гайя та Матозіньюш об’єдналися на 

знак солідарності з українським на-

родом. У межах спільної акції «МИ 

ВСI — УКРАЇНА» разом з консульством 

України в Порту на українсько-польсь-

кий кордон було доставлено 6 вантажі-

вок гуманітарної допомоги. Порту від-

правило до Харкова 16 тонн гуманітарної 

допомоги з їжею, предметами особистої 

гігієни, медикаментами та речами.

Словацьке місто Кошице є партнером 

Харкова в межах реалізації спільних 

проєктів ЄС з 2019 року. Після початку 

війни керівництво Відділу стратегічно-

го розвитку Магістрату міста та Академії 

наук Словацької Республіки вийшло 

з ініціативою щодо виділення коштів на 

закупівлю гуманітарної допомоги для 

Харкова (80%) та Уж-

города (20%). Усьо-

го отримано 3 вагони гумдопомоги 

з їжею та медикаментами.

Місто Болонья в Італії направи-

ло до Харкова вантаж гумдопомоги, 

що складався зі спальних мішків, 

підгузків та засобів дитячої гігієни, 

дитячих колясок, медикаментів, за-

собів особистої гігієни, побутової 

хімії, канцтоварів, продуктів харчу-

вання та бутильованої води.

Місто Трнава (Словаччина) регу-

лярно направляє гуманітарну допо-

могу до Харкова, вже отримано три 

вагони, переважно з продуктами 

харчування та засобами гігієни.

Також отримано вантаж з міста-

побратима Нюрнберга (ФРН) з ме-

дикаментами, їжею, засобами осо-

бистої гігієни.

 АКЦІЇ ПІДТРИМКИ
Окрім гуманітарної допомоги, міста-побратими та 

партнери проводять різні акції на підтримку Харкова.

Зокрема, 30 березня цього року організовано виступ 

за допомогою відеозв’язку на сесії Нюрнберзької місь-

кої ради Харківського міського голови Ігоря Терехова. 

Мер Нюрнберга Маркус Кьоніг зазначив, що харків’ян 

підтримують усі нюрнбергці, які збирають гуманітарну 

допомогу, пожертвування, приймають біженців.

– Ми завжди будемо на боці нашого міста-побрати-

ма. Гуманітарна допомога відправлялася вантажними 

авто та поїздом. Ми знаємо, що це невеликий внесок, 

щоб зменшити страждання людей. Ми допомагаємо 

чим можемо, і коли я говорю «ми» — маю на увазі всіх 

мешканців Нюрнберга. Ми поруч із вами,— підтримав 

харків’ян Маркус Кьоніг.

Символічним жестом підтримки стало присвоєн-

ня всьому місту-побратиму Харкову звання «Почес-

ний громадянин міста Лілль» за ініціативи мера пані 

Мартін Обрі. Це було ухвалено Лілльською міської ра-

дою 08 квітня 2022 року.

Звертаючись до учасників засідання, пані Мартін 

Обрі заявила:

– Разом з усіма депутатами міської ради ми хочемо 

висловити глибоку повагу до України і особливо до на-

шого міста-побратима. Всюди в Україні та Харкові як 

військові, так і представники цивільного населення, 

чинять опір, захищаючи свою свободу і свою країну. 

ÂÎÍÈ ÇÀÂÆÄÈ ÏÎÐÓ×. 
Побратими пiдставили плече
МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ ДОПОМАГАЮТЬ ХАРКОВУ У ПОДОЛАННІ 
ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РФ 
ПРОТИ УКРАЇНИ
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 СПІВРОБІТНИЦТВО З ФРАНЦІЄЮ

Чималу допомогу Харкову надавали і надають з березня по червень поточного року неурядові 

неприбуткові організації Франції.

НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (Fédération nationale de la 
protection civile, FNPC) — одна з найбільших у Франції асоціацій у сфері гуманітарної та соціальної до-

помоги. Створена 14 грудня 1965 р., визнана офіційною владою Франції у сфері цивільного захисту населення.

З початком військової агресії росії проти України здійснює активну діяльність з надання допомо-

ги Україні за такими напрямками:

 збирання, зберігання та транспортування ван-

тажів гуманітарної допомоги;

 участь у організації центрів прийому біженців 

в європейських країнах;

 участь у організації логістичних центрів гу-

манітарної допомоги у країнах Східної Європи;

 надання безпосередньої допомоги українським 

біженцям на території країн Східної Європи.

Для цього на території Франції у 35000 комунах 

діють 500 місцевих представництв FNPC, працюють 

32 000 волонтерів, обладнано 5000 пунктів прийому гу-

манітарної допомоги. Станом на другу половину квіт-

ня цього року скомплектовано 14500 палет (8000 тонн 

гуманітарної допомоги, відправлено 4000 палет, 

2200 тонн). При цьому тісно взаємодіє з Асоціацією 

мерів міст Франції (AMF). FNPC стала першою 

асоціацією Франції, яка розпочала та продовжує на-

давати гуманітарну допомогу постраждалому місту 

у відповідь на письмове звернення Харківського місь-

кого голови Ігоря Терехова. Доставка вантажів у Хар-

ків здійснюється у тісній взаємодії з благодійною ор-

ганізацією Help Ukraine та підрозділами Нової пошти. За період з березня по червень 2022 р. до 

Харкова доставлено 302 піддони, зокрема:

 40 медичних ліжок, 20 інвалідних крісел, засобів ре-

абілітації (ходунки, милиці тощо);

 50 піддонів з медичним приладдям (перев’язувальний ма-

теріал, рятувальні покривала, засоби індивідуального захисту, 

шовні комплекти);

 100 піддонів із продуктами харчування, в т. ч. для немовлят;

 засоби індивідуальної гігієни, у т. ч. мило, шампуні, засоби 

для гоління, для ротової порожнини, гігієнічні серветки, засоби 

гігієни для жінок та дітей грудного віку.

У червні поточного року досягнуто домовленості про по-

стачання до Харкова автомобіля швидкої медичної допомоги. 

Співробітництво з FNPC буде продовжено.

АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СОЛІДАРНОСТІ ACTED —

друга за масштабами діяльності приватна, незалежна неурядова ор-

ганізація Франції, створена 1993 р. Діє у 35 країнах світу, зокрема 

з 2015 р. в Україні (200 співробітників у 6 бюро, навіть у Києві та Дні-

прі). Співпрацює як із місцевими органами влади, так і з громадськими 

організаціями.

Після звернення до керівництва ACTED Харківського місь-

кого голови Ігоря Терехова та встановлення необхідних кон-

тактів на адресу Харківської міської ради надійшли вантажі:

 продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни (15 

піддонів);

 7 генераторів Perform 3000 Kohler для використання 

мобільними ремонтними бригадами КП «Харківські теплові 

мережі».

Співпраця з ACTED буде продовжена найближчим часом пі-

сля завершення французькою стороною необхідних тендерних 

процедур.

У процесі співпраці з асоціацією ACTED встановлені кон-

такти з представництвом в Україні асоціації Handicap International (м. Ліон). Унаслідок Handicap 

International доставила до нашого міста та передала Харківській міській клінічній лікарні № 2 ім. 

проф. О. О. Шалімова гуманітарний вантаж (40 стільців-туалетів та засоби реабілітації). Також на-

дано сприяння у встановленні контактів між Handicap International та Харківською міською гро-

мадською організацією інвалідів «Креавіта».

У процесі взаємодії з мерією міста-побратима Лілль встановлені контакти з 

АСОЦІАЦІЄЮ МЕДИЧНОЇ ТА БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ ФРАНЦІЯ-УКРАЇНА 
(AMCFU).

AMCFU створено 2014 р. Асоціація бере постійну активну участь у формуванні та доставці 

в Україну гуманітарних вантажів.

6 червня AMCFU доставила в Україну вантаж медикаментів (13 тонн), зібраних та пере-

даних містом Лілль Харкову.

Співпраця з AMCFU буде продовжена, і найближчим часом до Харкова будуть достав-

лені вантажі гуманітарної допомоги, сформовані цією Асоціацією:

 медикаменти (20 коробок);

 миючі засоби (30 піддонів);

 автомобіль швидкої медичної допомоги.

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ СОЛДАТІВ СВІТУ (AISP) створена 1988 року. 

Штаб-квартира розміщена у м. Ліон. З 1995 року ця асоціація має загальний консультативний 

статус при Економічній та Соціальній Раді Організації Об’єднаних Націй.

Унаслідок взаємодії AISP, Харківської міської громадської організації миротворців 

та Харківської міської ради до Харкова було доставлено вантаж гуманітарної допомо-

ги на 20 піддонах (продукти харчування, засоби особистої гігієни, медичне приладдя, 

одяг).

Український народ викликає захоплен-

ня усього світу. Давайте присвятимо наші 

думки тим чоловікам і тим жінкам, які ге-

роїчно борються, які не здаються, які від-

дають свої життя, які ховаються та яким 

страшно у підвалах та в метро. Подумаємо 

про тих, хто віддав своє життя на цій війні, 

про тих, хто б’ється за свою волю!

21 травня було підписано Угоду про 

партнерство та співробітництво між міста-

ми Харків та Люблін, в межах якої сторони 

домовилися розвивати партнерські сто-

сунки та співпрацю у процесах повоєнної 

відбудови та реконструкції Харкова, а та-

кож відновлення різних сфер суспільного 

життя.

На автобусних зупинках міста Рішон-

ле-Ціона (Ізраїль), яке є партнером Хар-

кова, розмістили 20 плакатів із нагадуван-

ням про криваву війну в Україні. Від цього 

міста-побратима також отримано допомо-

гу — продукти харчування.

Подібні акції проводились і в інших 

партнерських містах, зокрема у польському місті-побратимі По-

знань. На зупинках громадського транспорту було розміщено 

плакати з зображенням зруйнованих будинків Харкова та напи-

сом: «Познань, так зараз виглядає Харків, твоє партнерське місто 

в Україні, після бомбардувань росії».
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Неделя будет не сильно загружена, но некоторые 

острые вопросы вам все же придется решить. В лич-

ной жизни не все так, как хотелось бы. На первый 

план выйдут проблемы, которые вы долгое время от-

кладывали на потом.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Многие в этот период будут уговаривать вас сой-

ти с намеченного пути. Никого не слушайте — иди-

те напролом. Будьте осторожнее и внимательнее. 

Много времени займет решение вопросов, связан-

ных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Настало время уделить внимание себе. Отложите 

в сторону дела, возьмите отпуск и проведите его на 

природе. Хорошее время для смены имиджа, обнов-

ления гардероба, пересмотра отношений с близкими 

друзьями.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Даже если какие-то проблемы и будут появлять-

ся на горизонте, вы с легкостью с ними разберетесь. 

Если вас не устраивает работа, займитесь поисками 

нового места. Именно сейчас звезды помогут вам 

найти идеальный вариант.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Вспомните про друзей, с которыми давно не виде-

лись. Пригласите их на встречу, пообщайтесь. Сей-

час это необходимо как им, так и вам. Отдых в этот 

период лучше предпочесть пассивный, работу по до-

му по возможности переложите на плечи детей.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
По вопросам, которые возникнут в ближайшее 

время, советуйтесь с родственниками и друзьями. 

В одиночку вам не справиться с трудностями. Будьте 

аккуратны, подписывая важные документы. Поста-

райтесь не занимать крупные суммы у друзей.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Весы, которые долго не решались поставить точку 

в отношениях, все же будут вынуждены это сделать. 

У кого счастливый союз — в этот период будут про-

сто наслаждаться друг другом. На работе на вас могут 

свалиться неожиданные дела.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Постарайтесь справляться с делами сразу, иначе 

погрязнете в заданиях. Дома вас ждет серьезный раз-

говор с одним из членов семьи. Вы, наконец, решите 

наболевшие вопросы и, если были в обиде на челове-

ка, сможете его простить.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Пока все будут отдыхать, для вас настанет самая 

жаркая пора. Отчеты на работе, планирование отды-

ха в семейном кругу, помощь друзьям и так далее — 

список будет нескончаемым. Энергию попробуйте 

черпать из общения с приятными людьми.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Вас ждет интересное знакомство. Спутником жиз-

ни этот человек станет лишь в том случае, если вы 

правильно себя поведете. Не становитесь легкой до-

бычей, пусть постарается, чтобы заполучить вас.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Пока покой вам может только сниться — количе-

ство дел зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе 

не забросить дом — близким людям сейчас как ни-

когда нужна будет ваша помощь и моральная под-

держка.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Ваша активная деятельность и помощь знакомых 

дадут отличный результат. За что бы вы ни брались 

в это время, ваши начинания ждет успех. Однако для 

триумфа всего предприятия лучше сохранять тайну.

Ãîðîñêîï íà 20–26 èþíÿ

По горизонтали: 1. Площадь в Древнем Риме, 

где сосредоточивалась общественная жизнь го-

рода. 3. Ничтожно малое количество чего-либо. 

6. Кустарник со съедобными красными ягодами 

и крепкой древесиной. 11. Переложение музы-

кального произведения для исполнения на дру-

гом инструменте. 12. Крупный дикий лесной 

бык, сходный с бизоном. 14. Башня с сигналь-

ными огнями. 16. Маленькая круглая шапочка 

из мягкой ткани. 20. Двухколесная телега в Кры-

му, на Кавказе. 22. Связка, кипа. 24. Духовные 

ценности, как наследие. 26. Установленный свод 

правил. 27. Часть внутренней поверхности рта. 

28. Средоточие чего-нибудь. 29. Род многолет-

них травянистых растений семейства лютиковых. 

30. Выражение недовольства кому-либо. 32. Мас-

лина. 33. Специализация художника. 34. Вос-

произведение какого-нибудь явления экспери-

ментальным путем. 35. Часть оперы. 37. В музы-

ке: седьмая ступень гаммы. 42. Предмет одежды. 

44. Глубокая яма на дне реки, озера. 45. Конец 

света, гибель всего живого на Земле. 46. Певче-

ское мастерство. 47. Районная пожарная команда 

в городах. 48. Название различных предметов или 

органов, имеющих форму трубы, стержня.

По вертикали: 1. Фигура в шахматах. 2. Удушли-

вый газ, образующийся при неполном сгора-

нии древесного угля. 4. Государственный строй. 

5. В Монголии: наименование органов государ-

ственной власти. 7. Исламский религиозный 

авторитет. 8. Капроновая нить, используемая 

в технике, в кожевенном и других производст-

вах. 9. Предприятие общественного питания. 

10. Жвачное парнокопытное млекопитающее. 

13. Использование в лечебных целях повышен-

ного или пониженного давления воздуха. 15. Фи-

лософское учение, отрицающее полностью или 

частично возможности познания мира. 17. Пло-

щадь для состязаний. 18. Соединение трех ато-

мов кислорода. 19. Совещание врачей для опре-

деления методов лечения. 21. Специализация 

юриста. 22. Неимущие люди. 23. Органическая 

часть почвы. 25. Млекопитающее семейства псо-

вых. 31. Международный договор, соглашение. 

36. Транспортирование срубленного леса вниз по 

реке самотеком. 37. Время наступления чего-ли-

бо. 38. Диэлектрическая пластина для установки 

электро- и радиоэлементов. 39. Роман Ф. Досто-

евского. 40. Крупная перелетная птица с длин-

ным прямым клювом. 41. Кольцеобразный ко-

ралловый остров. 43. Скандинавское народное 

эпическое сказание о богах и героях. 44. Крупная 

сорная колючая трава.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Форум. 3. Кроха. 6. Кизил. 11. Аранжировка. 12. Зубр. 14. Маяк. 16. Ермолка. 20. Арба. 22. Бунт. 

24. Достояние. 26. Устав. 27. Десна. 28. Очаг. 29. Пион. 30. Упрек. 32. Олива. 33. Анималист. 34. Опыт. 35. Ария. 37. Сеп-

тима. 42. Пояс. 44. Омут. 45. Апокалипсис. 46. Вокал. 47. Часть. 48. Ствол.

По вертикали: 1. Ферзь. 2. Угар. 4. Режим. 5. Хурал. 7. Имам. 8. Леска. 9. Кафе. 10. Овца. 13. Баротерапия. 15. Агно-

стицизм. 17. Ристалище. 18. Озон. 19. Консилиум. 21. Адвокат. 22. Беднота. 23. Гумус. 25. Шакал. 31. Пакт. 36. Сплав. 

37. Срок. 38. Плата. 39. Идиот. 40. Аист. 41. Атолл. 43. Сага.

По горизонтали: 5. Движитель судна. 6. Смена, 

группа, несущая дежурство на корабле. 10. Много-

створчатые ставни из жестких поперечных парал-

лельных пластинок. 11. Участок суши, со всех сто-

рон окруженный водой. 12. Пианист, в эпоху не-

мого кино игрой сопровождавший демонстрацию 

фильма. 13. Сооружение для хранения и ремонта 

самолетов и вертолетов. 15. Запирающее устрой-

ство. 16. Ткани, текстильные изделия. 19. Пави-

льон для мелкой торговли. 21. Персонаж пьесы 

М. Горького «На дне». 23. Высокая болотная трава. 

25. Короткие жесткие волосы на небритом лице. 

26. Определенный промежуток времени. 27. Мел-

кая частица чего-нибудь. 28. Одновалентный орга-

нический радикал, образованный из этилена уда-

лением одного атома водорода.

По вертикали: 1. Денежная единица данной стра-

ны. 2. Проверка финансов предприятия. 3. Типо-

графские литеры и пробельный материал. 4. В Ве-

ликобритании: название закона. 7. Белый кера-

мический материал. 8. Область головного мозга. 

9. Человек, дающий какой-нибудь орган, ткань для 

пересадки другому человеку. 14. Сфера товарного 

обмена. 15. Тяжелый металлический, деревянный 

или каменный сосуд, в котором толкут что-нибудь. 

17. Короткая одежда без рукавов. 18. Очень тихая 

речь. 20. Мягкий, очень тяжелый металл синева-

то-серого цвета. 22. Слабо светящаяся небольшая 

звезда. 23. Лишение жизни как наказание. 24. Ме-

дицинский инструмент в виде цилиндра с поршнем 

и полой иглой.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Парус. 6. Вахта. 10. Жалюзи. 11. Остров. 12. Тапер. 13. Ангар. 15. Створ. 16. Мануфактура. 19. Киоск. 

21. Актер. 23. Камыш. 25. Щетина. 26. Период. 27. Зерно. 28. Винил.

По вертикали: 1. Валюта. 2. Аудит. 3. Набор. 4. Статут. 7. Фаянс. 8. Гипоталамус. 9. Донор. 14. Рынок. 15. Ступа. 17. Жи-

лет. 18. Шепот. 20. Свинец. 22. Карлик. 23. Казнь. 24. Шприц.


