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2 ОКТЯБРЯ В УКРАИНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ. 
В КОНЦЕ АВГУСТА 2022 ГОДА ПО ПРИКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА 
ЗЕЛЕНСКОГО БРИГАДАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ИЗ РАЗНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ БЫЛИ ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧЕНЫ БОЕВЫЕ ФЛАГИ, 
ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЕ ЧЕСТЬ, ДОБЛЕСТЬ И БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ 
КАЖДОГО ВОЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

арьковский городской голова Игорь 
Терехов в  своем обращении к  бой-
цам теробороны отметил, что военные 

этого рода войск прекрасно проявили себя 
в самом начале полномасштабной войны, до-
казав, что наш патриотизм и воля к победе — 
превыше всего:

— Дорогие воины территориальной оборо-
ны! Во многом благодаря вам на протяжении 
семи месяцев Харьков мужественно дает от-
пор врагу. С  самого начала полномасштаб-
ной войны вы показали, как слаженно мо-
гут действовать силы теробороны, защищая 
вместе с армией, с украинским народом це-

лостность и  независимость нашей страны. 
Вы — мужественные, сильные и смелые гра-
ждане Украины. Спасибо за защиту каждой 
украинской семьи! Скорейшей победы и ми-
ра на родной земле!

ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ 
ÍÀ ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÅ!
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ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ 
ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß
Заключение Киевского договора по безопасности 
обеспечит стабильность для всей Европы 
и будет предотвращать повторение военных 
преступлений, отмечают Руководитель Офиса 
Президента Украины Андрей Ермак и бывший 
Генеральный секретарь НАТО и экс-Премьер-
министр Дании Андерс Фог Расмуссен в колонке 
для The Wall Street Journal.

«Мы призываем к созданию Киевского до-

говора по безопасности. Принцип прост: без-

опасность Украины зависит в первую очередь 

от ее способности за-

щищаться. Чтобы де-

лать это эффективно, 

Украине нужны дол-

госрочные обязатель-

ства со стороны ее со-

юзников», — сказано 

в материале.

Когда украинская 

армия получает необ-

ходимое оружие, она 

побеждает россию на поле боя. Примером это-

го является молниеносное освобождение укра-

инскими силами Харьковской области и деок-

купация более 6 тыс. кв. км территории на юге 

и востоке страны с начала сентября.

— Украине необходимо развивать и поддер-

живать армию, способную противостоять рос-

сийским вооруженным силам и военизирован-

ным формированиям. Это требует от союзников 

Украины незаурядной преданности. Наши реко-

мендации подразумевают постоянные инвести-

ции в оборонно-промышленную базу Украины, 

передачу оружия от НАТО, обмен разведданны-

ми и интенсивное проведение учебных миссий 

под флагами ЕС и НАТО. Мы должны убедиться, 

что цена будущего нападения на Украину будет 

слишком высокой, — отметил Андрей Ермак.

Важно также, что эти гарантии являются сигна-

лом для украинского народа о том, что союзники 

верят в безопасную и независимую Украину, где 

люди могут работать, жить, создавать семьи, Укра-

ину в центре Европы и демократического мира. 

«Чтобы это произошло, Украине нужно выиграть 

войну, а также обладать всем необходимым для 

защиты своей безопасности в долгосрочной пер-

спективе», — резюмируют авторы материала.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР С ПРЕМЬЕРМИНИСТРОМ 
ДАНИИ МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН

О
сновное внимание было уделено ре-

шению кремля о попытке незаконной 

аннексии временно оккупированных 

территорий Украины и консолидированному 

ответу на это со стороны всего свободного мира.

— Реакция нашего государства на это пре-

ступление будет очень жесткой. Украина всегда 

предлагало россии договориться о сосущество-

вании на равных и справедливых условиях, но 

с нынешним российским Президентом это уже 

невозможно, — сказал Владимир Зеленский.

Была отмечена важность того, что Дания категори-

чески не признает псевдореферендумы, которые рф 

провела на оккупированных территориях Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская 

сторона рассчитывает на усиление санкций ЕС и ско-

рейшее одобрение восьмого санкционного пакета, 

который должен быть намного мощнее предыдущих, 

и призвал Данию признать россию государством-тер-

рористом. Собеседники подробно обсудили двусто-

роннее оборонное сотрудничество. Президент по-

благодарил за предоставленную материально-техниче-

скую помощь и выразил надежду на ее усиление. Со-

стоялся обмен мнениями относительно продолжения 

содействия со стороны Дании ускорению дви-

жения Украины в ЕС и НАТО.

Стороны остановились на вопросах энерге-

тической безопасности Европы. Президент по-

здравил Метте Фредериксен с официальным 

открытием газопровода Baltic Pipe, что стало 

важным событием в развитии безопасности, 

укреплении энергонезависимости всего регио-

на и открывает дополнительные возможности 

для Украины. Были также обсуждены недавние 

аварии на «Северных потоках».

Особое внимание собеседники уделили во-

просу восстановления нашей страны. Глава 

государства поблагодарил Данию за решение 

присоединиться к восстановлению объектов 

инфраструктуры в Николаевской области и пригласил 

Данию принять активное участие в реализации Плана 

быстрого восстановления Украины.

Накануне 90-й годовщины Голодомора Владимир 

Зеленский обратился к датской стороне с призывом 

признать эту трагедию актом геноцида украинского 

народа.

ÏËÀÍ ÁÛÑÒÐÎÃÎ 
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÑÒÐÀÍÛ

Харьковский городской голова Игорь Терехов 
принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню работников образования.

П
риветствуя учителей Холодногорско-

го и Новобаварского районов, Игорь 

Терехов поблагодарил работников об-

разования за вдохновенный и неутомимый труд, 

умение держаться и поддерживать других, верить 

в свой город и победу:

— Пройдет 5–10 лет, и наши дети, пережива-

ющие сегодня ужас войны, будут благодарны прежде 

всего, вам — людям, которые дают им знания, воспи-

тывают в них патриотизм, любовь к стране и родному 

Харькову. Я понимаю, что это очень нелегко. И до-

машние заботы, и тревоги, и постоянные обстрелы — 

эмоционально это тяжело. Но вы находите в себе силы 

и мужество каждый день идти на урок и дарить нашим 

детям знания. Уверен, что когда-нибудь об этом напи-

шут книги. Дело, которое вы делаете, — неоценимо.

Лучшим педагогам районов мэр вручил Почетные 

грамоты и Благодарности.

Также в рамках мероприятия показали творческие ви-

деопоздравления и состоялось совместное концертное 

выступление руководителей учебных учреждений.

Харьковский городской голова 
Игорь Терехов и исполнительный 
комитет Харьковского горсовета 
выражают соболезнования родным 
и близким председателя правления 
АО «Трест Жилстрой-1» Валерия 
Арутюнова, который скоропостижно 
скончался 1 октября.

Г
ородской голова подчерк-

нул, что Валерий Арутюнов 

был строителем не только 

по образованию, но и по призва-

нию и оставил после себя значи-

мый след:

— Харьков понес очередную невосполнимую утрату: 

от нас ушел Валерий Арутюнов, который был одним из 

руководителей «Трест Жилстрой-1». Эта компания хо-

рошо знакома харьковчанам, она обеспечила жильем 

десятки тысяч людей и построила в городе много се-

рьезных объектов инфраструктуры. Харьков стал делом 

его жизни. И во время войны он многое сделал для того, 

чтобы сохранить наш город.

Валерий Ашотович много лет 

работал на благо Харькова, защи-

щал интересы горожан в качестве 

депутата городского совета. Он 

был принципиальным и ответ-

ственным человеком, чем бы ни 

занимался. Таким он и останется 

навсегда в нашей памяти. Прими-

те самые искренние соболезнова-

ния, сил вам пережить это горе. 

Скорбим вместе с вами.

Валерий Ашотович Арутюнов родил-

ся 8 января 1965 года в Тбилиси (Гру-

зия). В 1988 году окончил Харьковский 

инженерно-строительный институт по специальности 

«промышленное и гражданское строительство». С октя-

бря 1990 года по март 1996 — инженер технического отде-

ла «Трест Жилстрой-1». С марта 2019 года — председатель 

правления АО «Трест Жилстрой-1». Заслуженный строитель 

Украины (2010). Преподавал в Харьковском национальном 

университете строительства и архитектуры. Депутат го-

родского совета двух созывов.

ÁÓÄÅÌ ÂÅÐÈÒÜ Â ÕÀÐÜÊÎÂ 
È ÏÎÁÅÄÓ!

ÄÅËÎ ÂÑÅÉ ÆÈÇÍÈ…



ИзвѣстіяХАРЬКОВСКІЯ3Вторник 
4 октября 2022 года Õàðüêîâ äåíü çà äíåì

ДЛЯ СЕМЕЙ 
ЗАЩИТНИКОВ

На сайте Харьковского городского 
совета опубликовали дорожную 

карту «Действия семьи в случаях, 
если член семьи, зачисленный 
в ряды ВСУ (в том числе ТрО), 

правоохранительных органов, пропал 
без вести, попал в плен или погиб».

Карту обнародовал Координацион-

ный штаб по обращению с военноплен-

ными.

На карте опубликован перечень дан-

ных, которыми обязательно должна 

владеть семья защитника; рекоменда-

ции — что делать, если с ним потеряна 

связь; алгоритм действий семьи, если 

защитник пропал без вести; допол-

нительные платформы для ускорения 

поиска человека; куда обращаться се-

мьям, чей защитник попал в плен или 

погиб.

Также размещена информация о ста-

тусе, льготах и выплатах семьям защит-

ников и контактные данные уполномо-

ченных учреждений и общественных 

организаций.

Подробнее ознакомиться с дорожной 
картой можно по ссылке: 

https://www.city.kharkov.ua/assets/
fi les/news/info/dor-karta.pdf

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
К ЗИМЕ. РАБОЧИЕ КП «ХАРЬКОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ХГС ГОТОВЯТ К АСФАЛЬТИРОВАНИЮ 
УЧАСТКИ, ГДЕ УЖЕ ЗАВЕРШЕНЫ ПОДЗЕМНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Н
а предприятии отметили, что продол-

жают перекладывать внутрикварталь-

ные сети центрального отопления 

и горячего водоснабжения:

— Благодаря новым технологиям, разрытия 

стали меньше, сократилось и время ремонта.

К старту отопительного сезона готовимся 

без выходных и в любую погоду. В частности, 

продолжаются работы по восстановлению по-

врежденных котельных, реконструкции маги-

стральных камер и замене проблемных участков 

теплотрасс. Устанавливаем окна в помещени-

ях источников теплоснабжения и продолжаем 

благоустройство территорий после окончания ремонт-

ных работ.

По информации КП «ХТС», на сегодняшний день 

в городе большинство мобильных котельных устано-

вок уже подключены к сети теплоснабжения домов 

и готовы к работе.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ 
È Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ

Выпускник Харьковской специализированной школы № 66 
Константин Беляев в условиях войны продолжает тренировать 
детей и занимается волонтерством.

К
онстантин — капитан команды по баскетболу 

ХНПУ им. Г. С. Сковороды. Три сезона парень 

отыграл в чемпионатах Украины и неоднократно 

участвовал в Украинской стритбольной лиге, где занимал 

призовые места.

Сегодня Константин — 

студент двух факультетов: 

иностранная филология 

и физическое воспита-

ние и спорт. Он является 

многократным участни-

ком и победителем кон-

курсов научных работ 

по педагогике, а также 

международных конфе-

ренций по научным тех-

нологиям, психолого-педагогическим проблемам высшего 

и среднего образования.

— При такой академической занятости 

Константин уже полтора года тренерует. Сего-

дня он — главный тренер в детском баскетболь-

ном клубе Push Team (Кременчуг). А в последние 

три месяца, кроме основной работы, занимает-

ся еще и волонтерством и проводит бесплатные 

тренировки для детей и их родителей. Гордимся 

нашими выпускниками. Благодарны семьям на-

ших учеников и учителям за воспитание достой-

ных харьковчан, — отметили в Администрации Основянско-

го района Харькова.

КП «Центр обращения с животными» объявило сбор средств 
на обустройство дополнительной операционной.

В 
приюте сообщили, что количество бездомных со-

бак и кошек, нуждающихся в операции, выросло 

в несколько раз:

— Из освобожденных городов Харьковской области при-

возят животных с осколочными и пулевыми ранениями. 

Также сотни бездомных животных ежемесячно нуждаются 

в стерилизации, чтобы остановить неконтролируемое раз-

множение на улице. У при-

юта пока есть только одна 

операционная, но ее недо-

статочно. Обращаемся за 

помощью к неравнодуш-

ным людям, благотвори-

тельным фондам и меце-

натам — помогите, чтобы 

ветеринары спасли больше 

животных. Даже 10 грн мо-

гут помочь!

Для дополнительной операционной необходимо ветери-

нарное оборудование: хирургический стол (2 шт.), столики 

для инструментов (6 шт.), операционные лампы (2 шт.), ма-

шинка для нанесения татуировки, стерилизационные бик-

сы (3 шт.), штативы для капельниц (2 шт.). Общая сумма — 

97 950 грн.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ 
ÕÀÐÜÊÎÂ×ÀÍ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÁÅÇÄÎÌÍÛÌ ÆÈÂÎÒÍÛÌ

Номер карты для перевода денег по Украине в гривне: 
5168 7450 2173 6605. Получатель — Юлия Цыбулька, 
назначение платежа — «на операционный кабинет». 

PayPal: ursula.rada@gmail.com.Банковские реквизиты: 
получатель: КП «Центр обращения с животными»; 

код по ЕГРПОУ: 03354431; расчетный счет: 
UA743515330000026009060290966 в гривне.
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ÎÑIÍÍIÉ ÕÀÐÊIÂ
Фото Василя ГОЛОСНОГО
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З 1 ЖОВТНЯ НА УКРАЇНЦІВ ЧЕКАЄ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПЕРЕРАХУНОК 
ПЕНСІЙ. ТАКОЖ ВВОДЯТЬСЯ НОВІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЙ ТА ЗМІНИ В ОТРИМАННІ 
ПОСЛУГ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ. ТАКОЖ З ЖОВТНЯ ПОЧНЕ ДІЯТИ ДОСТУПНА 
ІПОТЕКА ТА «СЕЗОННЕ» ПРАВИЛО ДЛЯ ВОДІЇВ НА ДОРОГАХ

З
початку жовтня в Україні розмір мінімальної 

зарплати зросте з 6500 до 6700 грн. Таке рішен-

ня ухвалили ще в минулому році під час затвер-

дження держбюджету. Разом з цим варто зауважити, 

що такий рівень мінімалки залишатиметься незмін-

ним до 2024 року, адже на 2023 рік її підвищення не за-

плановано. Підвищення мінімальної зарплати матиме 

наслідки для роботодавців і приватних підприємців, 

зокрема, мінімальний страховий внесок з ЄСВ стано-

витиме вже 1474 гривні, тоді як максимальна база для 

нарахування ЄСВ буде 100 500 грн.

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ
Разом зі збільшенням мінімальної заробітної плати 

у жовтні відбудуться перерахунки пенсійних виплат для 

громадян, які досягли віку 65 років та мають страховий 

стаж не менше ніж 35 років для чоловіків та 30 — для 

жінок. Мінімальний розмір 

пенсії за віком від 1 жовтня 

становитиме 2 680 грн.

Пенсіонери віком від 

70 до 75 років з необхід-

ним стажем від жовтня 

будуть отримувати щомі-

сячно надбавку в розмірі 

до 300 грн, якщо пенсія не 

перевищує 10 340,35 грн. 

Мінімальна пенсія для та-

ких громадян становитиме 

3 000 гривень. Тобто, урахо-

вуючи всі надбавки, зокрема 300 гривень за вік, розмір 

виплати становитиме менш як 3 000 гривень, виплату 

«дотягуватимуть» до цієї суми.

Якщо у зазначених осіб страховий стаж становить 

менше необхідного, мінімальна пенсія встановлюва-

тиметься пропорційно наявному страховому стажу, 

виходячи з розміру 3 000 гривень.

Особам віком від 80 років зі стажем 25 років у чо-

ловіків і 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не 

може бути меншим за 2 600 грн, а в тих, кому від 70 до 

80 років,— меншим за 2 500 грн.

Від 1 жовтня також збільшиться мінімальний 

розмір пенсій з інвалідності. Зокрема, мінімаль-

ні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок вій-

ни, залежно від групи інвалідності та військово-

го звання, становитимуть від 4 396 грн до 6 532,50 

грн, для інших, зважаючи на групи інвалідності та 

звання,— від 4 186 грн до 5 986,50 грн.

НОВІ ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ
Від 1 жовтня виплата субсидій здійснювати-

меться не через соціальну службу, а через Пенсій-

ний фонд. А від 1 грудня через ПФУ не лише ви-

плачуватимуть, а й призначатимуть субсидії. Це спро-

стить оформлення субсидій для переселенців. Ще од-

на причина — електронна система Пенсійного фонду 

досконаліша за електронну систему Мінсоцполітики. 

Серед нововведень стосовно субсидій — безробітним 

їх нараховуватимуть, зважаючи на доход, а тим, 

хто втратив централізоване опалення, збільшать 

субсидії на споживання електроенергії.

ЗМІНИ ДЛЯ ВПО
З 1 жовтня внутрішньо переміщені особи змо-

жуть отримувати послуги за місцем фактично-

го перебування, а не реєстрації, та звертатися 

у будь-який орган соцзахисту.

Нагадаємо, що допомога для ВПО, 

як і раніше, визначена у розмірі:

2 тисячі гривень на кожну особу, 

старшу 18 років,

3 тисячі гривень на кожну дитину або люди-

ну з інвалідністю.

ІПОТЕКА ПІД 3%
Від жовтня почне діяти доступна іпотека 

для військових, вчителів, лікарів та вчених. 

Вони можуть отримати кредит на квартиру на 

20 років зі ставкою 3% річних. Решта україн-

ців, які потребують покращення житлових 

умов, можуть скористатися іпотекою від 2023 року зі 

ставкою 7% річних.

ШТРАФИ ДЛЯ ВОДІЇВ
З 1 жовтня на дорогах України почне діяти правило, 

яке зобов'язує водіїв рухатися поза населеними пунк-

тами з увімкненим ближнім світлом фар або запалени-

ми ходовими вогнями —

інакше доведеться пла-

тити штраф.

Так, згідно з п. 9.8 Пра-

вил дорожнього руху, 

водії навіть вдень мають 

включати денні ходові 

вогні або ближнє світло 

фар поза межами міст та 

селищ. Така необхідність 

продиктована скорочен-

ням світлового дня та 

далеко не завжди добри-

ми погодними умовами. Якщо з 1 жовтня до 1 травня 

за містом водій буде рухатися без увімкнених денних 

ходових вогнів або ближнього світла фар, то патруль-

ні поліцейські складають протокол за ч. 2 ст. 122 Ко-

дексу України щодо адміністративних правопорушень. 

Штраф за цією статтею становить від 425 до 510 гри-

вень.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ДЛЯ ЖІНОК
В Україні змінилася дата початку взяття жінок на 

військовий облік. Так, відповідно до наказу Мінобо-

рони, обов'язкову постановку жінок відповідних 

спеціальностей на військовий облік відтерміновано на 

рік — із 1 жовтня 2022 року, як планувалося раніше, до 

1 жовтня 2023 року.

Також 21 вересня народ-

ні депутати прийняли у пер-

шому читанні законопроєкт 

№ 6482, за яким жінки, які 

мають спеціальність та/або 

професію, визначену в за-

твердженому Міноборони 

переліку, можуть ставати на 

військовий облік військо-

возобов’язаних за власним 

бажанням. Але за виклю-

ченням жінок, які мають 

спеціальність чи професію, споріднену з медичною 

діяльністю.

ÏIÄÂÈÙÅÍÍß ÇÀÐÏËÀÒ I ÏÅÍÑIÉ: 
ÙÎ ÇÌIÍÈÒÜÑß Â ÓÊÐÀЇÍI Ç ÆÎÂÒÍß
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ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÍÅÒ
В торговых учреждениях Харькова отсутствует дефицит 
на основные группы продуктов питания. В частности, 
в супермаркетах и магазинах представлен достаточно 
широкий ассортимент круп.

П
оскольку крупы составляют значительную долю ра-

циона харьковчан, было проанализировано их на-

личие, ассортимент и цены в известных торговых 

сетях города: «Класс», «Рост», «Посад», «АТБ- маркет», «Вос-

торг» и «Сильпо», сообщили в Департаменте административ-

ных услуг и потребительского рынка ХГС:

— В продаже есть все виды круп — гречневая, рисовая, ов-

сяная, пшеничная, манная и др. Стоимость каждого вида этой 

продукции отличается и зависит от торговой марки, вида упа-

ковки, обработки продукции и т. п. Кроме того, на товары соб-

ственных торговых марок супермаркетов цены обычно ниже.

По состоянию на 1 октября 2022 года цены в среднем состав-

ляли: на гречку — 86,3 грн за кг, рис шлифованный — 65,9 грн, 

пшено — 24,3 грн, овсянку плющенную — 47,6 грн, булгур — 

85,1 грн, пшеничную крупу — 26,3 грн, манку — 20,3 грн.

По информации Департамента, наибольшее расхождение 

показателей присутствует на гречневую (от 75,2 до 102 грн за кг) 

и овсяную (от 27 до 70 грн за кг) крупы. Стоимость других ви-

дов круп в разных сетях отличается несущественно.

У селищі П’ятихатки Київського району 
від масованих обстрілів дуже пошкоджено кожен 
будинок. Десь немає вікон, у якомусь зруйнована 
одна чи дві стіни, перекриття, а десь будівля 
залишилася без покрівлі. Такою є реальність 
цього селища сьогодні.

Д
иректор КП «Харківспецбуд» ХМР Бо-

гдан Долина повідомив, що перебувати 

у цьому мікрорайоні було небезпечно 

усю весну:

— Обстріли — майже кожного дня. Приліта-

ло і РСЗО, і мінометні снаряди. Тому працювати 

нашим робітникам тут було неможливо. Робили 

якісь тимчасові накриття дахів, щоб люди могли 

перебувати у своїх домівках.

Зараз тут відносно спокійно, і ми почали по-

точні ремонти покрівель.

Наприклад, один із пошкоджених дахів, який 

наразі ремонтують, був з березня закритий плів-

кою. Ми навіть не могли відновити стропильну 

систему. Зараз вона вже знову зібрана, йде на-

криття даху профнастилом.

Також у цьому мікрорайоні закривають вік-

на, їх тут буквально величезна кількість. Силами 

ДСНС у будинках ліквідується аварійність, тому 

що наша техніка не завжди спроможна виконати 

що треба, а ми не маємо можливостей робити це 

самостійно. Адже все буде добре.

ПРИВЕДЕННЯ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ТА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  ТАКІ ЗАДАЧІ ПОСТАВИЛА СОБІ ЗА МЕТУ МІСЬКА ВЛАДА. 
ВИКОНАТИ ЧАСТИНУ ВІДБУДОВИ МАЮТЬ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ, 
АБИ ХАРКІВ’ЯНИ МОГЛИ ПЕРЕЗИМУВАТИ У ВЛАСНИХ ДОМІВКАХ

У
ряд виділив 70 мільйонів гривень на відновлю-

вання ТЕЦ-3 у Харкові. Цей об’єкт критичної 

інфраструктури зазнав ракетних ударів. Зокре-

ма, зруйновано будівлю котлотурбінного цеху, енерге-

тичне обладнання, пошкоджено парові котли та виве-

дено з ладу електричне устаткування трансформатор-

ної підстанції. Поцілили у ТЕЦ-3 російські окупанти 

не випадково. Харківський міський голова Ігор Тере-

хов певен, що таким чином ворог намагається зірва-

ти опалювальний сезон 

у Харкові, адже ця тепло-

електроцентраль забез-

печує теплом та гарячою 

водою близько третини 

міста. Але її відновлять, 

кошти на відбудову об’єк-

та виділили з резервного 

фонду держбюджету.

— Цю суму, яку нам 

виділив Кабмін, буде, зви-

чайно ж, співфінансовано 

з бюджетом Харкова. Ми 

вже передбачили певні 

кошти для цього. Так, там 

дуже багато роботи, і фахівці вже почали працювати. 

Але, на жаль, не все залежить від нас, бо російські агре-

сори цілеспрямовано руйнують нам енергетичну ін-

фраструктуру і об'єкти теплозабезпечення та водопо-

стачання міста. Руйнацію вчиняють 

з особливим цинізмом напередодні 

опалювального сезону для того, щоб 

у Харкові люди відчували незруч-

ності, дискомфорт, який, можливо, 

буде під час опалювального сезо-

ну, — розповів Ігор Терехов

Та, незважаючи на енергетичний 

терор, Харків продовжує готуватися 

до опалювального се-

зону, який, за словами 

мера, буде надсклад-

ним для міста. І не 

тільки тому, що ворог 

завдає нищівних ударів по критичній ін-

фраструктурі, а ще й тому, що російські 

агресори значно зруйнували житловий 

фонд міста. 150 тисяч харків’ян залиши-

лися без даху над головою, але вони змо-

жуть отримати компенсацію від держави. 

Пройти цю процедуру допомагає і міська 

влада, вона створила спеціальні комісії, 

що документують шкоду, яку нанесли 

російські вояки.

— Дуже багато людей сьогодні звертаються для того, 

щоб скласти акти про руйнування, у всіх районах міста 

працюють комісії. Ця процедура не швидка, та комісії 

роблять усе, від них залежне. Там такі ж люди, харків'я-

ни, і чоловіки, і жінки, їм часом страшно, вони потрап-

ляють під обстріли, але виконують свою роботу для то-

го, щоб скласти акти. На підставі актів вже потім буде 

нараховано суму збитків і прийнято рішення держави 

про компенсацію втрат, які люди зазнали внаслідок 

агресії російської федерації, — повідомив міський го-

лова.

Оформити послуги щодо пошкодженого майна до-

помагають і в ЦНАПах Харкова, туди вже звернулося 

понад 2 тисячі містян. На час, поки у харків’ян немає 

житла, їх заселяють у гуртожитки, хоча деяка частина 

жителів все ж буде зимувати у власних домівках, адже 

у Харкові до початку опалювального сезону мають від-

новити близько сімдесяти будинків.

ÓÑI ÑÈËÈ — 
ÍÀ ÂIÄÍÎÂËÅÍÍß

ÒÀÊÀ ÐÅÀËÜÍIÑÒÜ
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НА ТЛІ СВОЇХ ОЧЕВИДНИХ НЕВДАЧ У ВІЙНІ КРЕМЛЬ ЗНОВУ ПОГРОЖУЄ ЯДЕРНИМ УДАРОМ. 
ЦІ ПОГРОЗИ, ПЕРЕКОНАНІ Й НАШІ ЗАХІДНІ СОЮЗНИКИ, Й УКРАЇНСЬКА ВЛАДА, НЕ ВАРТО НЕДООЦІНЮВАТИ

П
ро те, що російську армію загнано в кут і путін може піти на крайній крок, 

в інтерв’ю ВВС днями заявив верховний представник Євросоюзу із зов-

нішньої політики Жозеп Боррель. Те, що цього разу путін, ймовірно, не 

блефує, в інтерв’ю телеканалу CBS News казав і Президент України Володимир 

Зеленський. 

Що робити під час ядерного удару та як вижити — читайте далі.

Усі неодноразово чули, що вижити під час ядерної атаки неможливо. Проте це не 

зовсім так. Усе залежить від епіцентру вибуху та вашого місцезнаходження. У тих, 

хто перебуватиме найближче від влучання (800–1000 м), шанс вижити приблизно 

10%. Якщо ви будете ближче, то шанс вижити 0%. Ті, хто будуть трохи далі, на від-

стані 3000–3500 м, мають шанс вижити 50%. Але не варто забувати, що радіація поч-

не миттєво ширитися, тому на те, щоб сховатися в укритті, буде 3–10 хвилин.

ÒÐÅÁÀ ÁÓÒÈ ÃÎÒÎÂÈÌ

 ЯК ДІЯТИ ПІД ЧАС ЯДЕРНОГО ВИБУХУ, 
АБИ ВИЖИТИ. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щойно радари зафіксують виліт ядерної ракети, 

одразу увімкнеться повітряна тривога, по радіо та 

телебаченню прозвучить відповідне попереджен-

ня. Тобто українці отримують попередження, після 

якого діяти потрібно миттєво. Якщо у вас є тривож-

ні валізки — це супер, якщо ні — часу збирати їх не 

буде. Діяти потрібно не просто швидко, а миттєво.

Аби вижити, потрібно одразу переміщатися у бом-

босховище. У містах це можуть бути штатні бомбо-

сховища або метро. Пам’ятайте, що метро зачинять 

через п’ять хвилин після повітряної тривоги.

Для жителів приватних будинків підійде облаштоване сховище глибоко під землею. 

Сидіти у сховищах потрібно близько місяця. Саме тому необхідно знести туди речі пер-

шої необхідності, воду, їжу, медикаменти, або скласти відповідну валізку.

Якщо ядерна зброя застала вас у приміщенні, необхідно щільно затулити вікна та двері, 

щоб повітря з вулиці майже не потрапляло всередину. Також необхідно вимкнути венти-

ляцію та затулити усі щілини. Ховатися краще у ванній кімнаті, коридорі, тамбурі, тобто 

там, де немає вікон.

 Як вижити на вулиці під час ядерного вибуху
Якщо під час вибуху ви перебували надворі, слід дотримуватися певних правил:

не можна дивитися у бік спалаху — ви можете осліпнути;

знайдіть заглиблення, де можна сховатися від уламків та ударної хвилі, та ляжте в нього;

закрийте усі відкриті ділянки шкіри (руки, обличчя, ноги) — натягніть на обличчя маску, 

шарф, хустинку, вдягніть навушники, окуляри;

лягайте ногами в бік вибуху, обличчя притуліть до землі, руки підкладіть під живіт;

поки будете лежати, сплануйте, як доберетеся до найближчого укриття. На вулиці перебу-

вати довго не можна;

укриттям може слугувати підвал, приміщення без вікон або з мінімальною їх кількістю.

Коли ви доберетесь до укриття, необхідно обережно скинути з себе усі речі (вони дуже 

радіоактивні). Краще зняти одяг перед тим, як зайти у бомбосховище. Намагайтеся ні 

з ким не контактувати, нічого не пити та не їсти. Щоб змити з себе шар радіації, необхідно 

прийняти прохолодний душ з великою кількістю мила. Краще не користуйтесь мочалка-

ми та не тріть сильно шкіру. Якщо душу немає, обробіть милом та водою руки та обличчя.

Залишатися в укритті потрібно впродовж 24 годин, якщо органи влади не повідомлять 

про переміщення чи евакуацію.

 ЩЕ ДЕКІЛЬКА ПОРАД
Блогер Роман Павлюк із 

Intellias Ukraine на своїй сторінці 

у Facebook поділився основними 

рекомендаціями для цивільного 

населення, розробленими на під-

ставі його знань з ядерної фізи-

ки та відомостей, які почерпнув 

на заняттях з цивільної оборони. 

Одна з них — як зібрати тривож-

ний ядерний наплічник.

— Зважте, що це все на дода-

ток до стандартного «наплічника». Усе подане нижче з розрахунку на 

людину. Також всі речі треба запакувати або в поліетиленові пакети, 

або тримати в оригінальній запечатаній упаковці. Це важливо! — пише 

Роман Павлюк і зазначає, що має бути у рюкзаку:

1. Два комплекти зручних штанів, найкраще військових, оскільки 

там щільна напівсинтетична тканина.

2. 5 шт. поліетиленових дощовиків.

3. 5–10 пар бахіл, можна медичні.

4. Рулон сміттєвих пакетів, бажано найтовстіших.

5. 6 шт. респіраторів FFP2, а ще краще FFP3. Рекомендовано нашо-

го виробництва. Кожен в окремій упаковці!

6. Скотч, ідеально армований, по факту будь-який.

7. 4 пари гумових господарських рукавиць.

8. 1 шт. окуляри робочі, такі як для роботи з болгаркою.

9. 3 упаковки паперових серветок.

10. 2 флакони змивки для лаку для нігтів.

11. 3 л води у поліетиленовій тарі. Чим товстіші стінки — тим краще.

12. Компас механічний. Саме механічний, а не на телефоні.

13. Карти місцевості, або куплені, або роздруковані з Інтернету. 

Олівець, ручка в придачу.

14. Ну і головне: лічильник Гейгера, або він же детектор радіації. 

Його купуємо один на сім’ю. Само собою, слід потурбуватися і про 

павербанк і/або батарейки для нього (нормальний детектор радіації 

з трубкою Гейгера коштує 100–170 дол. Так, немало, але від нього буде 

залежати ваше виживання. Ідеально, якщо детектор має ще й функцію 

дозиметра, тобто показує не лише поточний радіаційний фон, а й мо-

же порахувати накопичену вами дозу).

15. (Опціонально) Радіоприймач, обов’язково з КХ/СХ діапазоном. 

Тим не менше, ми припускаємо, що зв’язку з ЦО не буде, бо вона буде 

зруйнована внаслідок вибуху.

 Як правильно використовувати засоби захисту?

Кожні 3 години міняємо маску, а кожні 8–10 год — дощовик. 

Якщо дощовик порвався — міняємо негайно.

Маску знімаємо лише для того, щоб попити-поїсти. І ніяк інак-

ше.

Якщо так сталося, що прийшлося забруднити руки або облич-

чя, — протираємо паперовими серветками, змоченими змивкою для 

нігтів (Якщо знайдете півлітри ацетону — це бінго). Це буде наш ана-

лог старого доброго ИПП-8.

Переодягатися слід у приміщеннях, а ще краще — підвалах, де 

немає протягів.

Якщо попали під дощ — зразу ж в укриття — провести переодя-

гання (дощовик, маска, рукавиці).

Якщо зайшли в зону, де детектор показав зашкалюючий рівень, — 

вертаємося тим же шляхом назад у точку, де рівень спаде, і починаємо 

шукати новий прохід.

Пам’ятайте про пріоритети: ваша особиста безпека, безпека 

сім’ї, безпека інших.

(Майже) вся вода, особливо ближче до епіцентру, буде заражена, 

а тому вода у пластикових пляшках буде найбільш цінним ресурсом. 

Пити воду з відкритих джерел — це категоричне ні.

Дозиметр-детектор періодично протираємо змивкою, адже на 

ньому збирається пилюка і він може почати «підбріхувати».

Серветки після протирання, так само як використані дощовики, 

рукавиці і маски, викидаєте.

Дотримуєтеся принципу: (а) чисте і брудне — окремо і (б) чисте 

може стати брудним, але ніколи не навпаки.

 Додаткові рекомендації
Де б ви не перебували під час застосування ядер-

ної зброї, варто дотримуватися кількох правил:

почувши сирену — прямуйте в укриття;

закрийте усі вікна, двері, вентиляційні отвори, 

затуліть щілини та отвори — повітря з вулиці не по-

винне потрапляти в приміщення;

як сховище використовуйте спеціальні укрит-

тя, метро, кімнати без вікон;

не споживайте їжу та не торкайтесь речей, які 

могли зазнати радіаційного впливу;

не вмикайте проточну воду, доки органи влади 

не повідомлять, що вода в крані безпечна, — лише тоді можете нею користуватись;

за можливості перевдягніться у чистий одяг, що закриває майже усе тіло. Старий, 

брудний одяг складіть у поліетиленовий пакет;

уникайте дощу, вітру та інших погодних явищ;

зробіть запаси води, їжі, ліків та одягу для перебування у сховищах. Розраховуйте 

так, щоб цих речей вам вистачило на кілька тижнів.

 Які медикаменти можуть допомогти при ядерному вибуху
У вашій протиядерній аптечці обов’язково мають бути:

 КАЛІЙ ЙОДИД — для профілактики накопичення радіоактивного йоду;

 ЛАТРАН (ОНДАНСЕТРОН) — для боротьби з основними проявами первинної реакції 

при радіаційному впливі;

 ФЕРОЦЕН — засіб профілактики накопичення та прискорення виведення радіоізо-

топів цезію та рубідію;

 Б-190 — засіб екстреного медичного захисту від зовнішнього радіаційного впливу;

 «ЗАХИСТ» — дезактивуючий засіб, призначений для видалення радіонуклідів зі шкір-

них покривів.
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Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)Îâåí (21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ)
Космические влияния не способствуют реше-

нию финансовых вопросов, особенно связанных 

с куплей-продажей недвижимости. Отложите обсу-

ждение серьезных профессиональных проблем, так 

как вы можете попасть в руки мошенников.

Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)Òåëåö (21 àïðåëÿ — 20 ìàÿ)
Настроение Тельцов может быть изменчивым, воз-

можны ссоры, конфликты в вопросах финансового 

обеспечения. Сегодня лучше отказаться от заключе-

ния договоров, подписания соглашений. Избегайте 

чрезмерных физических нагрузок.

Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)Áëèçíåöû (21 ìàÿ — 21 èþíÿ)
Профилактические меры по укреплению здоро-

вья принесут пользу особенно тем, кто страдает рев-

матизмом и болями в суставах. Вам будут очень по-

лезны специальный комплекс физических упражне-

ний, посещение бассейна.

Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)Ðàê (22 èþíÿ — 22 èþëÿ)
Появится желание во что бы то ни стало настоять 

на своем, не обращая при этом внимания на потреб-

ности и мнение других людей. Начинайте борьбу 

с эгоизмом, и в случае проблем ищите причину не 

в других, а в себе любимом.

Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)Ëåâ (23 èþëÿ — 23 àâãóñòà)
Подобно тому, как любой человек должен знать, 

какую одежду ему следует носить в том или ином слу-

чае, думайте, какие слова надлежит говорить и как 

себя вести в самых различных конфликтных ситуа-

циях и с самыми разными людьми.

Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) Äåâà (24 àâãóñòà — 23 ñåíòÿáðÿ) 
Некоторые представители знака не останутся рав-

нодушными к просьбам о помощи, особенно если 

они исходят от лиц противоположного пола. Девы 

смогут много заработать, но не способны сохранить 

капитал. Постарайтесь расходовать деньги аккуратно.

Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)Âåñû (24 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ)
Позитивные моменты, появившиеся сегодня, мо-

гут оказаться теми счастливыми маяками судьбы, ко-

торые способны уберечь от крупных неприятностей 

и проблем. Прежде чем что-то предпринять, нужно 

все хорошенько продумать.

Ñêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿÑêîðïèîí (24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ))
Это день творческого подъема и расширения круга 

общения. Поэтому в целом его можно назвать благо-

получным и успешным. Очень важно, чтобы вы по-

чувствовали уверенность в своих силах.

Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)Ñòðåëåö (23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ)
Многие Стрельцы окажутся перед выбором меж-

ду своими желаниями и необходимостью выполнять 

ряд обязанностей, связанных с требованиями окру-

жающих. Хотя вы и не слишком расположены к бы-

ту, постарайтесь советоваться с домочадцами.

Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)Êîçåðîã (22 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Не исключено, что нестабильная общественно-по-

литическая ситуация и ряд перемен затронут личные 

интересы Козерогов. Многие будут вынуждены сме-

нить место жительства, поменять свое окружение. 

Вы должны максимально обезопасить себя.

Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)Âîäîëåé (21 ÿíâàðÿ — 18 ôåâðàëÿ)
Во второй половине дня могут быть пересмотрены 

многие соглашения, а некоторые прошлые обяза-

тельства аннулированы. Не беспокойтесь о доходах, 

так как найдутся источники, которые их пополнят.

Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)Ðûáû (19 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)
Перемены, которые будут происходить в это вре-

мя в обществе, внесут дополнительные осложнения 

в жизнь многих Рыб. Однако во второй половине 

дня многие исправят положение и весьма успешно 

займутся делами. 

Ãîðîñêîï íà 4 îêòÿáðÿ

ТТ
им більше що в середині другого осін-

нього місяця в країну може повернутися 

бабине літо. Таким прогнозом поділи-

вся кандидат географічних наук, синоптик Ігор 

Кібальчич.

На території нашої країни в жовтні, згідно 

з прогнозом, температурне тло прогнозується 

в межах норми, в деяких регіонах — вище за нор-

му на 1–2 градуси, у південних областях країни 

+10…+11 градусів.

Перша декада жовтня, за прогнозом синоп-

тиків, буде прохолодною, але потім поступо-

во із середини місяця температура почне під-

німатися, хоч і не скрізь. Кібальчич зазначає, 

що в країну може повернутися бабине літо, але 

його терміни і тривалість поки що рано прогно-

зувати.

— Кількість опадів в Україні, ймовірно, ви-

явиться значною з перевищенням норми на 

20–40%. І лише на півдні країни зволоження бу-

де помірним, іноді навіть із дефіцитом дощів. Су-

марна кількість опадів за жовтень у деяких містах 

України становитиме 40–80 мм, у Карпатах 

близько 100–130 мм, — йдеться у прогнозі україн-

ських синоптиків.

Передбачається також, що вже в другій декаді 

жовтня в Україні може випасти перший сніг, що 

не стане аномалією цього осіннього місяця. Пер-

ший сніг в деяких регіонах країни можливий вже 

у другій декаді жовтня.

ÁÀÁÈÍÅ ËIÒÎ ÙÅ ÌÎÆËÈÂÅÁÀÁÈÍÅ ËIÒÎ ÙÅ ÌÎÆËÈÂÅ
Ця осінь виявилася неймовірно дощовою 
і холодною. Тому українці з нетерпінням чекають 
теплого та сухого жовтня.

По горизонтали: 3. Маломощный генератор, ис-

пользуемый при преобразовании по частоте высо-

кочастотных сигналов. 10. Вид повседневной оде-

жды священнослужителей в Римско-католической 

церкви. 11. Автор сочинения, письма, скрывший 

своё имя. 12. Рабочий, занимающийся починкой. 

13. Небольшой домик, избушка. 14. Состояние, 

предшествующее наступлению смерти. 15. Хлеб на 

корню, в снопах или в зерне. 18. Международный 

договор, соглашение. 20. Торжественное движение 

войск. 23. Кучер на почтовых лошадях. 26. Громко-

говоритель. 27. Сосуд для алкогольных напитков. 

28. Специализация. 29. Широкое, толстое поле-

но. 30. Сорт гладкой и блестящей шёлковой ткани. 

31. Нежилая часть крестьянского дома. 32. Тип 

кузова автомобиля. 33. Короткая одежда без рука-

вов. 35. Основание. 37. Горная порода, употреб-

ляемая для строительных и скульптурных работ. 

38. Часть кресла, дивана. 39. Отрасль животно-

водства. 40. Возлюбленный Джульетты. 43. Орех. 

46. Единица длины. 48. Тёмное, неблагоустроенное 

жилище. 51. Острое заразное заболевание с пре-

имущественным поражением нёбных миндалин. 

53. Механическое повреждение тела. 54. Маши-

на для разделения брёвен на доски. 55. Грязный, 

неопрятный человек. 56. Заказчик. 57. Одновре-

менный ход королём и ладьёй в шахматах.

По вертикали: 1. Двоюродная сестра. 2. Ку-

старник семейства жимолостных. 3. Место 

стоянки и хранения автомобилей. 4. Соус 

из помидоров. 5. Шерсть овцы. 6. Разновид-

ность удочки. 7. Ряд толстых досок, к кото-

рым пришиваются доски потолка. 8. Вмести-

лище воды. 9. Женский купальный костюм. 

16. Починка, ремонт. 17. Занятие ловлей, со-

держанием и разведением животных. 18. Ос-

тановка голоса, членящая речевой поток на 

те или иные части. 19. Вещество, ускоряю-

щее или замедляющее химическую реакцию. 

20. Карманная плоская коробочка для папи-

рос. 21. Приподнятое, возвышенное отноше-

ние к чему-либо. 22. Тяжёлая плотная шер-

стяная ткань из пушистой пряжи. 23. Один 

из средних или верхних этажей в зрительном 

зале. 24. Балет П. И. Чайковского. 25. Вы-

ступление на сцене, связанное с объявлени-

ем и комментированием номеров программы. 

33. Серый африканский попугай. 34. Предмет 

торговли, купли-продажи. 35. Тара для хранения 

и перевозки жидкостей. 36. Время исполнения че-

го-либо. 41. Продольные нити ткани, переплета-

ющиеся с утком. 42. Ядовитая австралийская змея 

семейства аспидов. 44. Благоприятный случай для 

путешествия, поездки куда-нибудь. 45. Объявление 

чего-либо недействительным. 46. Рабочая специ-

альность. 47. Плотницкий топор для тесания дере-

ва. 49. Периодически повторяющееся понижение 

уровня моря. 50. Стремительное наступательное 

движение войск. 52. Дискуссия, полемика.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Гетеродин. 10. Сутана. 11. Ано-

ним. 12. Ремонтник. 13. Хижина. 14. Агония. 15. Жито. 

18. Пакт. 20. Парад. 23. Ямщик. 26. Репродуктор. 27. Рюм-

ка. 28. Уклон. 29. Плаха. 30. Атлас. 31. Сени. 32. Купе. 

33. Жилет. 35. Базис. 37. Глина. 38. Ручка. 39. Коне-

водство. 40. Ромео. 43. Кокос. 46. Метр. 48. Нора. 51. Ан-

гина. 53. Травма. 54. Лесопилка. 55. Свинья. 56. Клиент. 

57. Рокировка.

По вертикали: 1. Кузина. 2. Калина. 3. Гараж. 4. То-

мат. 5. Руно. 6. Донка. 7. Накат. 8. Водоём. 9. Бикини. 

16. Исправление. 17. Охота. 18. Пауза. 19. Катализатор. 

20. Портсигар. 21. Романтизм. 22. Драп. 23. Ярус. 24. Щел-

кунчик. 25. Конферанс. 33. Жако. 34. Товар. 35. Бидон. 

36. Срок. 41. Основа. 42. Ехидна. 44. Оказия. 45. Отмена. 

46. Маляр. 47. Тесак. 49. Отлив. 50. Атака. 52. Спор.


