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ТА ПРОФCПІЛКИ

Результати роботи

Робочий візит

16,7 млн тонн вантажiв оброблено
на ДП «МТП «Южний» у 2021 роцi

Очільник ОДА в порту
«Южний»

Морський торговельний порт «Южний»
переробив 13,8 млн експортних вантажiв,
2,14 млн iмпортних вантажiв та 747 тис.
тонн транзиту й каботажу. Бiля причалiв
держстивiдора опрацьовано 229 суден, 102 з
яких – великотоннажнi балкери типу Capesize.
Експортнi вантажi складають 83% вантажообiгу
пiдприємства. ДП «МТП «Южний» перероблює ЗРК,
ЗРО, чавун, метал, зерновi вантажi. Держстивiдор
оброблює такi iмпортнi вантажi, як нiкелева руда,
бентонiтова глина, добрива, рапс тощо. Для української генерацiї електроенергiї пiдприємство перевантажує вугiлля та елементи вiтроелектростанцiй,
якi перевищують габарити вiтряних турбiн минулого
року. У 2021 роцi розвантажено 3 судна з елементами
вiтрогенераторiв, включаючи 79-метровi лопатi, та 4

судна з енергетичним вугiллям для ПАТ «Центренерго»
та ДТЕК.
Ефективнiсть вантажних операцiй забезпечується
злагодженою роботою колективу та завдяки сучасному
устаткуванню. У минулому роцi вiдбулося значне оновлення перевантажувальної технiки, у планах будiвництво
нового спецiалiзованого комплексу, придбання нових
портальних кранiв. ДП «МТП «Южний» стабiльно нарощує
темп модернiзацiї виробництва та покращує умови працi.
«Кожен працiвник морського торговельного порту
«Южний» прагне мати високий результат. Як наслiдок,
пiдприємство є потужним стивiдором, ми демонструємо
гiдний вантажообiг та високий прибуток. Максимально
можливi показники гарантують нам перспективну роботу
та вдосконалення. Результати 2021 року мотивують нас
на новi звершення i пошук можливостей для розвитку», –
коментує Олександр Олiйник, керiвник ДП «МТП «Южний».

П’ятого січня Голова Одеської обласної державної
адміністрації Сергій Гриневецький відвідав
ДП «МТП «Южний». У ході робочого візиту його
супроводжували заступник Олег Муратов та мер
міста Южне Володимир Новацький.

Новини Адміністрації МП Південний

Вантажообіг порту Південний – більше третини
вантажообігу усіх морських портів України
У січні–грудні 2021 року портові оператори
морського порту Південний обробили 53 млн
470 тис. тонн вантажів, що становить 34,9% від
вантажообігу всіх морських портів України.
За інформацією головної диспетчерської Адміністрації
морського порту Південний вантажообіг експортних вантажів
в порту склав 42 млн 520 тис. тонн, імпортних – 6 млн 289
тис. тонн, каботажних – 101,5 тис. тонн. Перевантаження

транзитних вантажів склало 4 млн 559 тис. тонн. За звітний
період було оброблено 45 млн 250 тис. тонн навалювальних
вантажів, наливних – 4 млн 749 тис. тонн, генеральних –
3 млн. 471 тис. тонн. Вантажі–лідери 2021 року: руда –
29 млн 144 тис. тонн; зерно – 9 млн 701 тис. тонн; контейнери –
3 млн 090 тис. тонн (238 608 TEU).
Кількість оброблених суден портовими операторами
в акваторії морського порту Південний – 1001, з них
121 дедвейтом більше ніж 150 тис. тонн.

Морський порт Пiвденний оновив свiй
рекорд вантажообiгу за мiсяць
За iнформацiєю Головної диспетчерської
Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний, портовi
оператори встановили абсолютний рекорд
мiсячного перевантаження, обробивши
5774,9 тис. тонн вантажiв у груднi 2021 року.
Це на 156,7 тисяч тонн перевищує попереднiй максимальний показник вантажообiгу, досягнутий у квiтнi 2020 року.

Гості підприємства оглянули комплекс вагоперекидачів
та причали ВРР-2. Керівник держстивідора Олександр
Олійник окреслив загальні показники роботи у 2021
році, включаючи вантажообіг, чистий прибуток, виплати
на користь держави, капітальні інвестиції та плани на
2022 рік.
Сергій Гриневецький зазначив, що морський
торговельний порт «Южний» завжди демонструє
досягнення. Задля подальшого розвитку необхідними є модернізація, днопоглиблення та оновлення
технологій одного з найпотужніших державних підприємств України.
«Сьогодні керівництво порту має чіткий графік роботи та
володіє ситуацією. Існує стратегія розвитку морських портів,
але я хотів би відштовхнутись від Стратегії людського розвитку, яка затверджена указом Президента. В першу чергу,
порт – це робочі місця, заробітна плата. Нам треба дбати
про безпеку та екологію», – коментує Сергій Гриневецький,
очільник Одеської області.
Під час наради було обговорено питання безпеки праці.
Розвиток виробництва й поліпшення продуктивності повинні
відбуватися паралельно з вдосконаленням умов праці та
зниженням профзахворювань. На ДП «МТП «Южний» пильно слідкують за оптимальним режимом роботи, усуненням
небезпечних факторів.
«Колектив порту «Южний» досяг значних виробничих
та фінансових результатів у минулому році, що дозволило
оновити парк перевантажувальної техніки. Водночас ми
маємо на меті інвестувати 800 млн грн у будівництво нового
експортного терміналу, подальшу модернізацію техніки та
впровадження енергозберігаючої програми. Наразі першочергове завдання – забезпечити безпеку на виробничих
майданчиках, оснастити техніку сучасними системами контролю кругового огляду, щоб запобігти травматизму. Наші
плани передбачають комплексну та продуктивну роботу в
2022 році», – коментує Олександр Олійник, керівник ДП
«МТП «Южний».
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Ювiлей
Цiлодобова безперебiйна робота
технологiчного обладнання тепло
та електромереж, великої кiлькостi
устаткування усiх будiвель та споруд
порту – все це вiдповiдальнiсть
працiвникiв цiєї дiльницi. Створена
вона була 10 рокiв тому i ми щиро
вiтаємо наших колег з першим
серйозним ювiлеєм! Знайомтесь:

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

10 рокiв роботи дiльницi
електроустаткування
та автоматики ТВГ
Олексiй ПУСТОВОЙТЕНКО,
начальник дiльницi електроустаткування
та автоматики ТВГ
Енергiйний, грамотний, досвiдчений, не зважаючи на молодий
вiк (йому лише 32). За двома освiтами – iнженер з обслуговування та наладки автоматизованого обладнання газової i харчової
промисловостi. До порту «Южний» прийшов 7 рокiв тому слюсарем
i вже майже рiк керує дiльницею. Роботою живе в прямому сенсi
слова. Iнакше не виходить.
Коли влаштувався, одразу потрапив до новоствореної дiльницi,
спочатку слюсарем КВП та А, потiм змiнним слюсарем. Ремонтував
обладнання. Виходило добре, бо стали довiряти ремонт бiльш складних вузлiв. Якось перед опалювальним сезоном Олексiй вiдновив
регулятор подачi газу на котел i змусив його працювати. Пiсля цього
була розмова поставити молодого фахівця iнженером дiльницi, але
посаду колись скоротили i так i не ввели знову. Керiвництво звернуло
увагу на те, що роботу вiн знає, вмiє, i, головне, хоче працювати.
I от майже рiк, як Олексiй очолює дiльницю. Тепер його постiйна
турбота про те, аби справно i безпечно працювало все автоматизоване обладнання центральної котельної i портофлоту, розморожувальних пристроїв, водонасосної станцiї, очисних споруд
i великої кiлькостi теплових вузлiв, якi розташованi у будiвлях на

Сергiй КУШНIР,
майстер з ремонту та обслуговування приладiв
електротехнiчних апаратiв
Фахова освiта – факультет СБУ Київського авiацiйного
унiверситету i диплом iнженера з технiчних систем безпеки. Свою
роботу в порту «Южний» вiн почав начальником вiддiлу вiдеонагляду
i зв’язку СМБ. Потiм перейшов до автобази, а за деякий час його
запросили на посаду майстра нової дiльницi. Пригадує, як 10 рокiв
тому починали роботу з вивчення та дiагностики багаточисельного
обладнання, складали технологiчнi карти, схеми тощо. Сказати,
що обладнання було багато – не сказати нiчого. I все це, м’яко
кажучи, не нове. Єдине що, сучасними були, недавно придбанi,
два розморожувальнi пристрої. Лише на них була вся технiчна
документацiя вiд виробника. Все iнше довелось вивчати самостiйно
i систематизувати данi. На сьогоднi є точна картина стану всього
господарства дiльницi. А географiя його розташування чимала – вiд
портофлоту до Вороновки.
За 10 рокiв, розповiдає Сергiй, певну кiлькiсть обладнання
вдалось замiнити на нове, щось вдосконалити, автоматизувати
i, навiть, диспетчеризувати деякi процеси. Але це менша частина
того, що хотiлось би зробити. Зараз вiн працює над тим аби те-

Юрiй ШАЛАР,
слюсар КВП i А (контрольно вимiрювальних
приладiв i автоматики)
За однiєю освiтою вiн – технiк-метролог з електро-теплотехнiчних вимiрiв, за iншою – педагог, тренер з плавання. Цей вид
спорту, як i гiрськi лижi та туризм, до недавнього часу були для нього
основним захопленням. Звичайно ж, у вiльний вiд роботи час. А
триває цей робочий час для Юрiя Анатолiйовича в порту «Южний»
протягом ось уже 30 рокiв.
Починав з ремонтно-механiчних майстерень, потiм перейшов до
СП «Портовик», а коли той перестав бути пiдроздiлом порту, перевiвся
до тепловодогосподарства – у нещодавно створену дiльницю електроустаткування та автоматики. I ось уже майже 10 рокiв вiн обслуговує контрольно-вимiрювальнi прилади, якi вiдповiдають за подачу
води, тепла i роботу каналiзацiї на всiй територiї пiдприємства – вiд
портового флоту до ВНС, що у Вороновцi. У тому числi обладнання
розморожувальних пристроїв комплексу вагоноперекидачiв.
Робоча змiна для Юрiя починається з огляду цих об’єктiв, їх
планового ремонту, профiлактичного, а буває й аварiйного.
Найскладнiший перiод, звичайно, зимовий, коли iнтенсивно працює котельня, тепловузли всiх будiвель i, особливо, «тепляки». Їх

всiй територiї порту. Це дуже великий i серйозний об’єм роботи. В
бiльшостi устаткування не нове i потребує ремонту та вдосконалення.
Тому це постiйна робота, як планова, профiлактична так i, нажаль,
аварiйна. Але найбiльше задоволення Олексiй отримує, коли його
праця приносить користь рiдному пiдприємству, коли обладнання,
яке вiн вiдремонтував, працює. Така вiн людина. I таке ставлення
до роботи вiн цiнує в iнших.
Олексiй не з тих, хто приходить додому з роботи i лягає на диван перед телевiзором. Вiдремонтувати комп’ютер чи мобiльний
телефон для нього не проблема. Зараз власноруч переводить
свою квартиру на систему «розумний дiм». Улюблене родинне
заняття – настiльнi iгри, у яких бере участь i п’ятирiчна маленька
Лiза, яка вже читає, вирiшує нескладнi математичнi задачi i за допомогою татової викрутки може з легкiстю замiнити батарейки на
iграшковому фенi.
Але чим би наш герой не займався, зiзнається, що про роботу
не забуває нiколи. Мрiє про модернiзацiю всього обладнання,
щоб воно надiйно працювало. Каже, що прийшов в порт не лише
заробляти грошi, але й щоб зробити свiй внесок i принести користь
пiдприємству. Таке ставлення вiн цiнує i у своїх колегах. Їм усiм з
нагоди ювiлею бажає вдосконалювати свої знання, вмiння, не зупинятись на досягнутому i працювати на перспективу. Можливостi
для цього є, головне, щоб було бажання!
пловузли в кожнiй будiвлi порту автоматично регулювали рiвень
тепла в залежностi вiд температури повiтря надворi. I щоб можна
було контролювати процес з єдиного пульту управлiння, не витрачаючи час на трансфер працiвника. Це велика економiя, особливо,
зважаючи на сьогоднiшнi цiни на енергоносiї. А затрати незначнi.
Каже, що на бiльшостi пiдприємств, якi економлять свої витрати,
давно такi технологiї впроваджено.
Сергiй хоче, щоб порт розвивався, щоб робочi процеси вдосконалювались, а обладнання оновлювалось, або, принаймi,
модернiзовувалось. Бо вiд цього залежить i основна дiяльнiсть
пiдприємства. Якщо взимку зупиниться розморожувальний пристрiй,
за обладнання якого вiдповiдають працiвники дiльницi, зупиниться
i процес вивантаження. А це дуже серйозно.
Окрiм основних обов’язкiв, Сергiй несе ще й матерiальну
вiдповiдальнiсть за устаткування обладнання дiльницi i є головою
цехового комiтету. Має красуню дружину, яка працює в МСЧ, i
дорослого сина. В недалекому минулому вiн – учасник АТО, пiд
час останнього вiдрядження отримав поранення. Тому цiнує життя,
любить свою роботу i порт вважає своєю другою родиною.
З нагоди першого ювiлею роботи дiльницi бажає колегам бути
здоровими, працювати з вiддачею i цiнувати рiдне пiдприємство.
Бо таки є за що!

справна робота – його вiдповiдальнiсть. Має все передбачити i
виключити будь-яку аварiйну ситуацiю. Звичайно, перед початком
сезону обов’язково проводить огляд, профiлактику, необхiдний
ремонт, але через зношенiсть певної частини обладнання, важко
щось передбачити. Попри все намагається пiдтримувати устаткування обладнання в робочому станi усiма можливими засобами.
Юрiй – справжнiй патрiот рiдного пiдприємства, бо за 30 рокiв
прикипiв до нього всiм серцем. Тому любить свою роботу, колектив
дiльницi вважає рiдним i завжди iз задоволенням йде на змiну. Цiнує
те, що є стабiльний заробiток, чудове соцiальне забезпечення,
злагоджений колектив, грамотний керiвник. Розповiдає, що усi його
колеги, як то кажуть, з головою i руками, якi вмiють працювати i
намагаються щось зробити для порту. Але є ситуацiї в роботi, коли
цього, нажаль, недостаньо. Необхiдно вирiшувати питання постачання i модернiзацiї. Бо час невблаганний, а технiка не вiчна. Вiн
всiм серцем вболiває за пiдприємство i хоче, щоб воно розвивалось
i ставало бiльш потужним. I щоб залишалось у державнiй власностi,
незважаючи на все, що вiдбувається в країнi.
Бажає Юрiй своїм колегам оновлення обладнання, злагодженостi
в роботi, розвитку, бажання навчатись новому, особливо тим, хто
тiльки починає працювати. Тому що устаткування та об’єктiв багато
i рiвень їх обслуговування має бути якiсним.

Ми бажаємо колективу дiльницi електроустаткування та автоматики ТВГ мiцного здоров’я, завжди гарного настрою, взаєморозумiння, оновлення, модернiзацiї
та безвiдмовної роботи устаткування за будь-якої пори року. I обов’язково вiдсвяткувати ще не один ювiлей злагодженої та успiшної роботи!
Дякуємо за всi зручностi, якi ми маємо завдяки вашiй нелегкiй роботi! З ювiлеєм!

Топ-рейтинг

«Велетнi Пiвденного» у груднi 2021 року
PHILADELPHIA: дедвейт – 206,04 тис. т, причал №20 –
114,8 тис. т руди, причал №6 – 86,8 тис. т руди, всього –
201,6 тис. т руди;
NEW ORLEANS: дедвейт – 180,96 тис. т, причал №6 –
176,1 тис. т руди;
CAPE MAGNOLIA: дедвейт – 181,46 тис. т, причал №18 –
129,7 тис. т руди;
EPIC: дедвейт – 182,02 тис. т, причал №18– 118,6 тис. т руди;

SAMJOHN LEGACY: дедвейт – 180,73 тис. т, причал
№5 – 75,9 тис. т вугiлля.
Результат вантажно-розвантажувальних операцiй – 701,9
тис. т продукцiї ГМК.
З початку року в МП Пiвденний було опрацьовано 121
судно, дедвейтом понад 150 тис. т.
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Нова технiка

Поповнення парку
перевантажувальної
технiки
Парк перевантажувальної технiки
ДП «МТП «Южний» поповнено новим гiдравлiчним
перевантажувачем Liebherr LH 50. Наразi вiн уже
прибув до гаражу малої механiзацiї ВПМ.
Завдяки службi МТЗ порту, цю потужну модель змогли придбати за короткий термiн. Незабаром перевантажувальна
машина стане надiйним помiчником для наших докерiв, як
на причалах, так i на вагоноперекидачi.
Новий перевантажувач унiверсальний та мобiльний з
високим коефiцiєнтом ефективностi. Вiн може здiйснювати
обробку руди, чавуну, брикетованого залiза та iншого вантажу. Завдяки потужному електромагнiту ця машина дуже
ретельно зачищає напiввагони.
Керувати новим гiдравлiчним перевантажувачем будуть
працiвники ВПМ. Вони добре знають, як впоратися з такою
потужною технiкою, вмiють її обслуговувати та ремонтувати.
Незабаром служба матерiально-технiчного забезпечення
ДП «МТП «Южний» планує придбати ще одну таку ж перевантажувальну машину.

Конкурс

Інформуємо

Нашi колеги у трiйцi кращих
зварникiв України
Андрiй Перевалов, електрогазозварник
РММ ДП «МТП «Южний» впевнено виборов
бронзову нагороду XV-го вiдкритого
конкурсу зварникiв України «Золотий
кубок Бенардоса – 2021». Вiн змагався
в «елiтнiй» номiнацiї «дугове зварювання
вольфрамовим електродом в iнертних
газах (метод 141/GTAW за мiжнародним
стандартом)».
Вiдповiдно до протоколу змагань в особистому залiку
наш колега отримав хороший показник з теоретичних
знань, виготовив кращий (на рiвнi з переможцем) зразок зi зварювання пластин i труб та отримав найменшу
кiлькiсть штрафних балiв.
Попри те, що для команди наших колег з РММ це
був лише четвертий конкурс, вони зробили досить серйозний прорив – з 10-го мiсця пiд час першої участi до
3-го призового в цьому роцi. Нашi колеги переконанi,
що участь у заходах такого рiвня сприяє пiдготовцi
зварникiв найвищої квалiфiкацiї та пiдвищує iмiдж
рiдного пiдприємства.

Iнновацiї

Новi сучаснi установки очистки
води на «ДП «МТП «Южний»
Майже 25 рокiв тому в порту «Южний»
були створенi пункти видачi води,
обладнання з очистки яких вiдповiдало
найвищим свiтовим стандартам. Але час
минає, устаткування старiє та виходить
з ладу. Технiчне обслуговування та частi
ремонти займають певний час, протягом
якого працiвники залишаються без якiсної
води.
В результатi плiдної роботи працiвникiв ТВГ були
закупленi новi сучаснi установки зворотного осмосу
з додатковою системою фiльтрацiї води вiд хлору,
хлорорганiчних з’єднань та iнших домiшок. Одна з таких установок працює з моменту вiдкриття їдальнi №2
на ВРР-2.
Наприкiнцi минулого року змонтовано та введено
в експлуатацію другу установку в будiвлi ВГЕ. «Проведена велика робота: монтаж комплексу обладнання
з новою ємнiстю зберiгання чистої води, налаштування автоматики, програмування, завантаження
фiльтруючих елементiв, санiтарна обробка, перевiрка
режимiв, вiдбiр аналiзiв тощо», – розповiдає начальник
ДВiК ТВГ Сергiй Стрелюк. Вiн також дякує за допомогу
колегам iз РБУ.
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Вiдлуння свята
До прийдешнiх свят адмiнiстрацiя та
профспiлковий комiтет пiдприємства пiдготувалии
для портовикiв новорiчну програму. В урочистiй
атмосферi на нашому пiдприємствi пiдвели
пiдсумки та вiдзначили кращих портовикiв року,
що минає.

«Колектив морського торговельного порту «Южний»
закiнчує цей рiк з суттєвими досягненнями та великими
планами на майбутнє. Ми модернiзували технiку та перевантажувальне обладнання, провели структурнi змiни
та стабiльно демонстрували зростання вантажообiгу та
прибутку. Загалом, протягом року, держстивiдор обробив
16,5 млн тонн вантажiв та забезпечив надходження 931
млн грн до державного бюджету. Я хочу висловити слова
вдячностi нашiй великiй згуртованій командi. Адже кожний
пiдроздiл порту працює на загальний результат», – про-

Святковий передноворiчний
концерт на ДП «МТП «Южний»

мовив зi сцени керiвник ДП «МТП «Южний» Олександр
Олiйник.
На свято до портовикiв завiтали i поважнi гостi iз АМП
Пiвденний, Асоцiацiї портiв України УКРПОРТ, Одеської
райдержадмiнiстрацiї, галузевої профспiлки працiвникiв
морського транспорту, мер мiста Южне та iншi. Усi гостi зi
щирiстю привiтали колектив портовикiв з прийдешнiми святами та виробничими досягненнями за цей рiк.
Пiд час церемонiї нагородження кращих спiвробiтникiв державного пiдприємства, для всiх присутнiх спiвали талановитi пор-

товики. А пiсля офiцiйної частини, на глядачiв чекав неймовiрний
музичний сюрприз – виступ живого голосу справжньої Одеси –
Валентина Куби та клезмер-бэнду «Мамини дiти». Вiдомий
спiвак не тiльки пiдкорив залу своєю особливою манерою
виконання, але й вперше виконав гiмн порту, слова i музику
якого написав особисто спецiально для нашого пiдприємства.
По завершенню свята усi присутнi подивилися дивовижне
вiдео за участю наших портовикiв, яке створило справжнiй
новорiчний настрiй у кожного, а фуршет додав смаку цьому
незабутньому передсвятковому дню!

новорiчними пригодами казкових героїв. I дуже зрадiли
зустрiчi з Дiдом Морозом.
За доброю традицiєю такi подарунки дiтям наше

пiдприємство робить щороку. Адже маленькi портовики завжди з нетерпiнням чекають на новорiчну казку i рiздвяне
диво!

Профком у дiї

Чарiвна казка
на Рiздво
Пiд час рiздвяних свят маленькi портовики та їх
батьки отримали яскравий музичний подарунок
вiд адмiнiстрацiї та профспiлкового комiтету
ДП «МТП «Южний».
На великiй сценi палацу культури «Дружба» дiти
побачили новорiчну казку-мюзикл «Зачарований Кощей». Ролi виконали провiднi артисти проекту Ганни
Чорнобродської.
Рiзнобарвнi костюми, музичнiсть кожної дiї та iнтерактивнi
декорацiї створили по-справжньому святкову атмосферу.
А чарiвне дiйство на сценi захопило кожного юного глядача. Хлопчики та дiвчата iз задоволенням спостерiгали за

Пам’ятаємо

З повагою та шаною
2 сiчня почесному портовику, ветерану, учаснику
бойових дiй Другої свiтової, поету i просто чудовiй
людинi – Михайлу Федоровичу Ємельянову
виповнилось 96!
З цiєї нагоди вiд iменi адмiнiстрацiї та всього дружнього колективу ДП «МТП «Южний» його привiтав голова профспiлки
пiдприємства Сергiй МАСЛОВ.

Ми приєднуємось до усiх побажань i зичимо нашому дорогому iмениннику мiцного здоров’я, миру, радостi, тепла,
затишку i довгих рокiв життя!
Дорогий наш Михайле Федоровичу, завжди залишайтесь життєрадiсним, нiколи не втрачайте властивого Вам оптимiзму, iнтересу до життя i натхнення
для творчостi!
Многая Вам лiта!!!

Оголошення

Авторський тур «Карпатськi новинки» з 4 по 8 березня 2022 року
У програмi: термальнi води Косино, замки Паланок та
Шенборнiв, водоспади Скакало та Шипiт, форелеве господарство, Лумшор, купання в чанах, аквапарк Карпатiя,
дегустацiйний зал Кельтський двiр, родинний кондитерський
дiм тощо.

Попередня вартiсть – 2700-2900 грн за одну особу.
Авансовий внесок – 1500 грн – до 20 сiчня.
За додатковою iнформацiєю звертатись за телефоном:
72-71 (0964752254) – Тетяна БИКОВА.

Не забудьте привiтати з днем народження!
15 сiчня. Агiрова С.Ю., Бабаєв Р.А., Березiн В.В.,
Гiрман Н.А., Єрофєєвська А.О., Ленiєва О.В., Мiрян С.М.,
Онiщук С.В., Пожар Н.В., Станiслав А.I., Урсолов В.В.,
Фарзетдiнов Р.Ф., Фокiн О.О., Хомич С.М., Чудiна В.Г.
16 сiчня. Василега С.М., Гiмiшлi В.О., Гiмiшлi В.Д.,
Дуднiк В.П., Жарова I.В., Кравець Т.М., Красножон Є.С.,
Кривенко Б.Р., Паршина С.О., Томайли Л.П.
17 сiчня. Богдан В.Д., Долгiх Ю.Ю., Мельниченко О.В.,
Охота Т.В., Семенюк О.Ю., Стаднiк О.В., Тiтов С.М.
18сiчня.КовергаА.К.,МаксименкоД.В.,ОрябкоС.О.,
Сергєєв О.М.

19 сiчня. Горобець М.П., Гредiн М.Г., Гузенко О.Л.,
ДовгалюкМ.С.,КлишавчукС.А.,КомаровЮ.О.,КравцовВ.Д.,
Масюра О.В., Сабiянський Ю.Г., Середа Ж.К., Сутiк О.Л.,
Фоменко В.Д., Шендлер К.В.
20 сiчня. Бєльтек I.М., Горожанова А.А., Iванова К.С.,
Мiтьков I.П., Руденко С.В., Рудяков В.М., Федоров Є.М.
21 сiчня. Богачук П.I., Будеянський С.М., Зайцев О.Ю.,
Коновалова Н.О., Коновальчук П.Є., Павлусенко В.В.,
Ставничий С.В., Фоменко Д.В., Яковенко О.I.,
Якубовський А.А.
22 сiчня. Алєєвський О.Є., Богатирєв Д.В., Бойко Д.В.,
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