Медалі Філіпа Івановича Чорного (1913-1975), ветерана Другої світової
війни, військового фармацевта – випускника ХФІ 1937 р.

Ф.І. Чорний в 1940 році був мобілізований до лав Червоної армії за своєю
безпосередньою спеціальністю – військовий фармацевт. За свої військові
звитяги був нагороджений медалями «За оборону Москви», «За перемогу над
Німеччиною в Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.», «Двадцять років
перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.».
Ф.І. Чорному належить також «Посвідчення про належність до гарнізону
міста Відень» № 25209, що знаходиться в експозиції музею історії НФаУ. В
посвідченні вказано ім’я, звання «капітан», посада «начальник аптеки»,
національність «росіянин» з печаткою і підписом капітана гарнізону.
Посвідчення видано комендатурою союзних окупаційних військ в м. Відень
(Австрія), надруковано трьома мовами – російською, англійською,
французькою.

Медали Филиппа Ивановича Черного (1913-1975), ветерана Второй
мировой войны, военного фармацевта – выпускника ХФИ 1937 г.
Ф.И. Черный в 1940 г. был мобилизован в ряды Красной армии по своей
непосредственной специальности – военный фармацевт. За свои военные
заслуги был награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ф.И. Черному принадлежит также находящееся в экспозиции музея истории
НФаУ «Удостоверение о принадлежности к гарнизону города Вена» №
25209, с указанием имени, звания «капитан», должности «начальник аптеки»
и национальности «русский», с печатью и подписью коменданта гарнизона.
Удостоверение выдано комендатурой союзных оккупационных войск в
г. Вена (Австрия), отпечатано на трех языках – русском, английском и
французском.

The medals of Philip I. Chernuy (1913-1975), veteran of the Second World
War, military pharmacist – graduate Kharkiv Pharmaceutical Institute in
1937.
F. I. Chernuy in 1940 was mobilized into the Red army for his specialty – a
military pharmacist. For his military exploits he was awarded medals "For defense
of Moscow", "For the victory over Germany in the Great Patriotic war 1941-1945",
"Twenty years of victory in the Great Patriotic war of 1941-1945".
F. I. Chernuy also owns "The Identity of belonging to the garrison of the city of
Vienna" No. 25209, which is also in the Museum of the history of Pharmacy. The
certificate contains the name, the title of "captain", position "head of pharmacy",
the nationality "Russian" with the seal and signature of the captain of the garrison.
A certificate issued by the commandant of the allied occupation forces in Vienna
(Austria), printed in three languages – Russian, English, French.

