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ДП «МТП «Южний» підтримує екологічний рух Earthday
ДП «МТП «Южний» стабільно та успішно гарантує 
екологічну безпеку – екосистема акваторії 
знаходиться у задовільному стані. Держстивідор 
перший в Україні приєднався до світового 
екологічного руху Earthday та напередодні Дня 
Землі провів заходи з благоустрою території 
підприємства та прилеглих ділянок. 

Досягнення екологічної безпеки ДП «МТП «Южний» здійсню-
ється на основі системи екологічного менеджменту, що проходить 
незалежний аудит і сертифікована відповідно до міжнародного 
стандарту ISO 14001:2015. Обробка навалювальних вантажів 
потребує чіткого дотримання екологічних вимог, щоб запобігти 
забрудненню як морського середовища, так і атмосферного 

повітря. На підприємстві постійно контролюється якість води, по-
вітря та ґрунту, вимірюються акустичний шум та електромагнітне 
випромінювання тощо. Використовуються інноваційні методи в 
управлінні охороною навколишнього середовища. 

Морський торговельний порт «Южний» зробив свій внесок 
в декарбонізацію економіки та енергетичних систем Украї-
ни. Колектив підприємства обробив 12 суден з елементами 
вітрогенераторів. Наразі вітроелектростанції будуються на 
території між Сичавкою та Любополем Одеської області. 
Альтернативне джерело енергії дозволить забезпечити 
безперебійне електропостачання у регіоні та покращить 
екологічну ситуацію. 

«Колектив ДП «МТП «Южний» прикладає максимум зу-
силь для забезпечення екологічної безпеки в акваторії порту. 

Наша мета – зберегти різноманіття місцевої екосистеми. 
Регулярно проводяться заходи щодо запобігання забруд-
нення навколишнього середовища шкідливими речовинами. 
Як результат, на підприємстві відсутні надзвичайні ситуації 
в області екології», – коментує в.о. директора ДП «МТП 
«Южний» Сергій Ковшар.

Усі підрозділи ДП «МТП «Южний» активно приймали 
участь у заходах, спрямованих на приведення у належний 
санітарний стан та озеленення території підприємства й 
прилеглих до неї ділянок, включаючи дорогу М-28. Разом 
з екологічним рухом Earthday колектив держстивідора 
нагадав, що важливо дбайливо ставитися до природи й 
навколишнього світу та існують легкі рішення захисту на-
шої планети. 
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Охорона праці

Щороку 28 квітня відзначають День охорони праці. На ДП «МТП «Южний» 
питанням охорони праці приділяється серйозна увага, через  складне виробництво 
і велику кількість перевантажувальної техніки. Напередодні професійного свята ми 
поспілкувались із працівниками служби охорони праці:

Піклуємося 
про кожного

МАРИНА ЧАЛАЯ 
начальник служби охорони праці.  
Стаж роботи на підприємстві – 27 
років

За освітою Марина Олександрів-
на біолог  і технік-електромеханік.  
Упродовж багатьох років, ще до свого 
призначення начальником служби,  
займалась питаннями охорони праці 
в  РММ і в профкомі підприємства. 
Кожен день начальник служби охо-
рони праці разом із командою своїх 
колег думає та піклується про те,  щоб 
у портовиків було все необхідне для 
безпечної роботи. Головне завдання 
служби – донести до кожного пра-

цівника важливість дотримання усіх 
правил власної безпеки на робочому 
місці. 

Обсяг роботи чималий, проте 
Марина Олександрівна для всього 
знаходить час. Майже щодня  вона 
об’їжджає територією порту, щоб 
бути певною – на підприємстві  все 
в порядку. Начальник служби орга-
нізовує різноманітні заходи щодо 
попередження нещасних випадків та 
професійних захворювань; контр-
олює безпеку виробничих процесів, 
слідкує за дотриманням санітарно-
гігієнічних умов праці, пильнує вчасне 
проходження працівниками  медич-
них оглядів; організовує проведення 

навчань та атестацій працівників з 
питань охорони праці. І це далеко не 
весь перелік.

Переконана, що відповідальність 
та самосвідомість людини у питаннях 
охорони праці необхідно виховувати 
з дитинства. Для цього на підприємстві 
проводяться конкурси дитячих малюн-
ків на тему безпеки праці серед дітей 
портовиків.  

Вдома на Марину Олександрівну 
чекає чудова родина: чоловік, син,  
донька і улюблене захоплення для 
душі – музика. Вона мріє про щастя 
своїх рідних і всім колегам бажає  
здоров’я, взаєморозуміння  і безпеч-
ної роботи.  

Професійне свято

17 квітня - День працівників пожежної охорони. 
Це професія, що не знає  вихідних. Це 
самовіддана праця 24 години на добу, 7 днів 
на тиждень. І для наших колег це вже не просто 
робота, а сенс та спосіб життя. 

Команда портових вогнеборців – це висококваліфіко-
вані професіонали, самовіддані люди, які відповідально 
виконують свої службові обов’язки і готові за першим 
сигналом про небезпеку прийти на допомогу кожному. 

«Дякуємо вам, колеги, за вашу роботу і те відчуття спокою 
та впевненості, яке ми маємо лише через те, що ви поруч із 
нами. Щиро бажаємо всьому колективу Загону пожежної 
безпеки міцного здоров’я, святкового настрою і, традиційно, 
завжди «сухих рукавів», - привітав в.о. директора Сергій 
Ковшар. 

Вітаємо колектив Загону пожежної безпеки з професійним 
святом 

СЕРГІЙ РУДЕНКО 
Начальник сектору контролю за 
виконанням робіт підвищеної 
небезпеки. Стаж роботи на під-
приємстві – 23 роки

Сергій Віліорович закінчив Політех-
нічний інститут за напрямком «тепло-
енергетика»,  потім була практика в 
порту «Южний» і перша посада - слю-
сар з ремонту газового обладнання 
ДП «МТП «Южний»,  згодом обіймав 
посаду оператора котельних та  інже-
нера-технолога  ТВГ. 

Саме тоді він почав займатись питан-
нями охорони праці.  На пропозицію  
перейти інженером до служби охорони 
праці, погодився без вагань.

Робочий день портовика пролітає 

швидко: постійні перевірки, інструкта-
жі, навчання, робота з документами, 
моніторинг змін до законодавства 
та нормативних документів з ОП,  їх 
узгодження з Управлінням Держпраці  
та багато інших обов’язків змушують 
постійно бути в тонусі. 

Охорона праці, на думку Сергія, – 
це об’єктивна необхідність, яка є час-
тиною життя кожного працівника. Він 
сподівається, що найближчим часом, з 
переходом на європейський стандарт, 
буде зменшено обсяг паперової роботи, 
і, водночас, підвищиться відповідальність 
кожного особисто. «Сумісними силами 
ми маємо докладати максимум зусиль, 
щоб уникнути будь-яких видів травма-
тизму на робочих місцях», - пояснює 
портовик.

З питань охорони праці Сергій Віліо-
рович контролює три великих підрозділи 
порту -  РММ, ВПМ та РБУ. Вважає за 
необхідне донести до кожного робітни-
ка, що порушення вимог охорони праці 
ставить під загрозу не лише конкретну 
людину, а й оточуючих. На підприєм-
стві, розповідає портовик, розроблено 
чіткі  технологічні карти  безпечного 
виробництва і потрібно чітко виконувати 
прописаний там алгоритм. 

Після напружено робочого дня на на-
шого героя вдома чекає чудова родина. 
Дружина –  кондитер, донечка – випус-
книця.  У вільний час Сергій  займається 
спортом. Любить прогулянки  берегом 
моря разом із дружиною. Кожному пор-
товику бажає шанувати власне життя і 
життя оточуючих.

СЕРГІЙ ДЗЕМІШКЕВИЧ 
начальник сектору контролю за 
ЗІЗ,  медоглядами та 
атестацією робочих місць.   
Стаж роботи на підприємстві – 
18 років

Сергій Миколайович закінчив 
індустріальний технікум чорної мета-
лургії та інститут транспорту.  Трудову 
діяльність на ДП «МТП «Южний» по-
чав майстром дільниці капітального 
будівництва і ремонту РБУ, згодом 
обійняв посаду провідного інженера, 
заступника начальника РБУ з охорони 
праці. Наразі працює  в  службі  охо-
рони праці. 

Основними обов’язками началь-
ника сектору контролю за ЗІЗ є під-
готовка документації до проведення 
медоглядів працівників зі шкідливими 
факторами роботи, узгодження  доку-
ментів з Управлінням  Держпраці. Він 
відповідає за засоби індивідуального 
захисту та атестацію робочих місць 
для визначення  шкідливих факторів. 
Її проводять фахівці спеціальної не-
залежної лабораторії раз на 5 років.  
Саме на підставі цього працівники 
отримують більше днів до відпустки, 
певні пільги та проходять додаткове 
медичне обстеження.  

Охорона праці для Сергія Дзе-
мішкевича, в першу чергу, –  це 

безпека здоров’я і життя людини.  
Це він і пояснює  робітникам, що 
працюють  на ВРР-2,  в МСЧ,  ІВЦ, 
ГЗ та  Управлінні порту.  Не тільки 
пояснює, а й контролює виконання, 
перевіряє знання  та  слідкує за онов-
ленням нормативних документів.  
Переконаний, що дотримання вимог 
охорони праці -  питання власної 
відповідальності кожного.

 Його родина – дружина-медик і дві 
донечки. Втому і напруження після ро-
бочих буднів знімає на дачі. Улюблене 
заняття  –  робота в саду та виноград-
нику, риболовля, збирання грибів тощо. 
Портовик мріє про  мир в Україні та 
бажає колегам безпечної праці. 
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АНДРІЙ КОЗЕРЕНКО  
електрогазозварник 

Андрій працює на ДП «МТП «ЮЖНИЙ» 
майже 2 роки. За цей невеликий термін 
порт для нашого героя став рідним під-
приємством, а на Ремонтно-будівельному 
управлінні  він знайшов справжніх друзів. 

«Підприємство в нас найкраще у 
галузі, і я пишаюся, що тут працюю. Ми, 
як будівельники, намагаємося вносити 
свій вклад в спільну справу — розвиток 
рідного порту. Ми працюємо для людей, 

для наших співробітників. І дуже приємно 
і важливо, коли цінують твою роботу».  

Хоча Андрій Козеренко закінчив 
Миколаївське суднобудівельне училище, 
саме професія зварника припала до душі 
нашому герою. А будівництво естакади 
дозволило йому розкрити і проявити усі 
свої професійні таланти.

«Перед нами стояло нове цікаве завдан-
ня — будівництво естакади.  Ми  отримали 
документальні дозволи на будівництво,  
розподілили обов’язки та склали план 
робіт. І поетапно будували цю пішохідну 

естакаду. Мені дуже сподобалося брати 
участь в такому масштабному проекті.  
Для мене – це новий професійний досвід». 

Головне захоплення Андрія Козерен-
ка – його однорічний син Максим. З ним 
наш герой намагається проводити весь 
свій вільний час. 

Ми бажаємо працівникам Ре-
монтно-будівельного управління 
нових цікавих проектів та їх реалі-
зації. Нехай творчій запал та про-
фесійна майстерність постійно вас  
супроводжують. Пишаємося вами! 

ІВАН БАХЧИВАНДЖИ 
бетоняр

Іван працює на нашому підпри-
ємстві всього один рік, але відразу 
зрозумів, що знайшов улюблену 
справу.  Хоча за фахом він агро-
ном, саме будівництво прийшлося 
до серця нашому герою. Тепер Іван 
Бахчиванджи  пишається своєю но-
вою професією і підприємством, на 
якому працює. 

«Наш порт схожий на великий 
механізм, де від кожної деталі багато 
чого залежить. Мене переповнює гор-
дість, що я теж став частинкою цього 
великого та успішного підприємства. 
Мені дуже пощастило з колегами, які 
завжди підкажуть та підставлять своє 
дружнє плече. І мені з такими людьми 
працювати комфортно».

Під час будівництва естакади Іван 
Бахчиванджи заливав фундамент під 
металеві конструкції.

«Приємно знати, що ми зробили 
такий необхідний та корисний для на-
шого підприємства об’єкт. Адже тепер 
у портовиків є безпечний прохід через 
комплекс вагоноперекидачів.  Найголо-
вніше, що це було зроблено для людей, 
їх безпеки».

Іван Бахчиванджи захоплюється 
спортом: армрестлінгом та боротьбою. 
Полюбляє подорожувати і активно від-
почивати на природі.   

ОЛЕКСАНДР МУНТЯН  
помічник зварювальника

З раннього дитинства Олександру дуже 
подобалося конструювати, будувати, ви-
гадувати щось нове. І саме з будівництвом 
хлопець вирішив пов’язати своє життя. У 
2007 році наш герой прийшов до порту 
і влаштувався до Ремонтно-будівельного 
управління. Спочатку був піскоструйником, 
а потім став помічником зварювальника.

«Будівництво — це моє життя. Ще з 
юності пішов працювати у цьому на-

прямку і втягнувся. Вважаю, що на моїй 
роботі завжди є розвиток, я постійно ді-
знаюся про щось нове і втілюю ці знання 
на практиці. А коли у тебе в бригаді є такі 
ж, як ти, завзяті однодумці — працювати 
одне задоволення».

Олександр Мунтян брав участь у 
будівництві причалу №9, в розширенні 
дороги для прийняття вітрових елек-
тростанцій, реконструкції восьмого 
причалу. А створення естакади стало 
для Олександра новим етапом про-
фесійного  розвитку.

«Естакада – це цікавий, але досить 
небезпечний об’єкт для будівництва. 
Головна складність була в тому, що рух 
вагонів ми в жодному разі не зупиняли 
і потрібно було постійно випускати та 
запускати техніку. Так, було не легко, 
але ми впоралися і вклалися в термін. 
Я вважаю, що цей об’єкт удосконалив 
нашу професійну майстерність».

Головне захоплення Олександра — 
морська риболовля. Із задоволенням 
наш герой ловить бичка у вільний від 
роботи час.

Будівництво

Завершено будівництво пішохідної 
естакади комплексу вагоноперекидачів 

В січні 2021 року на ДП «МТП «Южний» 
розпочався монтаж опор естакади. ЇЇ 
будівництво було заплановано комплексними 
заходами щодо підвищення існуючого рівня 
охорони праці. Процес роботи був дуже 
складним, та вимагав постійної координації 
дій з службою експлуатації підприємства.

«Дякуємо співробітникам ремонтно-будівельного 
управління за швидку та якісну установку естакади. Тепер 
працівники підприємства зможуть безпечно перетинати 
залізничні колії, навіть коли відбувається процес виванта-
ження напіввагонів на вагоноперекидачі. Ми приділяємо 
пильну увагу питанням безпеки праці для збереження 
життя і здоров’я працівників», - сказав в.о. директора 
Сергій Ковшар.

В питання безпеки праці залучені всі співробітники 
підприємства. З року в рік на підприємстві реалізується 
комплекс заходів, спрямованих на створення безпечних 
умов праці і, в кінцевому рахунку, на зниження рівня ви-
робничого травматизму. 

Будуємо для людейБудівництво пішохідної естакади — відповідальний 
проект, реалізувати який було під силу тільки кращим. 
Наша редакція вирішила поспілкуватися з працівниками 
Ремонтно-будівельного управління, які брали участь 
у створенні цього об’єкту і вклали в нього не тільки 
професійну майстерність, але й частинку своєї душі. 

СЕРГІЙ ХОМИЧ 
штукатур, бригадир на ділянці 
капітального будівництва

Сергій 24 роки працює на ДП «МТП 
«Южний». Наш герой приймав участь 
у будівництві багатьох об’єктів на під-
приємстві. Робив ремонти та фасади 
будівель на районі, вагоноперекидачі, 
автобазі тощо. Сергій Хомич розпові-
дає, що будівництво естакади  стало для 
нього по-справжньому новим етапом в 
роботі. Адже працювати над об’єктом 

було хоч і досить складно, але водночас 
і дуже цікаво. 

«Нерідко ми вже з шостої ранку були на 
об’єкті, щоб не заважати вантажопотоку. 
Адже вагоноперекидач зупиняти не можна, 
тому доводилося підлаштовувати власний 
графік. Ми робили фундамент, лили каркас, 
займалися металоконструкцією. Приблиз-
но 4 місяці в нас зайняли ці роботи. А на 
відкритті естакади було приємно піднятися 
наверх! Знаєте, це таке незабутнє відчуття, 
коли зробив добру та корисну справу і по-
вністю задоволений результатом». 

Сергій Хомич зізнається: за стільки 
років праці в РСУ цей підрозділ означає 
для нього набагато більше, ніж просто 
місце роботи. 

«РСУ для мене — це друга домівка. В 
нас майже сімейний колектив, адже ми 
працюємо пліч-о-пліч багато років. Мої 
колеги –  не тільки професіонали свої спра-
ви, але й справжні друзі, які завжди готові 
допомогти та підтримати один одного».

У вільний час наш герой дуже полюбляє 
відпочивати на природі, займається ри-
боловлею та ходить у походи до Карпат.
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 Творчість

Не забудьте привiтати з днем народження!
24 квітня Гичка Л.С., Матвієнко К.О., Наумова О.С., Приймак А.О., 

Чекан Г.С., Черкащенко Є.О., Шевченко І.В.
25 квітня Белан О.С., Беца І.О., Євдокимова І.В., Загвоздіна Л.С., 

Малишев Д.Г., Мединський Д.В.. Татулич Ю.Д.
26 квітня Бондаренко С.М., Кастерін Ю.Ю., Репін О.О., Рудзінський 

А.К., Сергєєва Т.Я., Тирновський С.С., Трач О.М., Чащухін С.А.
27 квітня Вакарчук Ф.В., Григоренко В.В., Домбровська О.В., 

Панікарська Л.В.
28 квітня Корольов А.С., Мельник С.І., Мусіюк Д.А., Новіков В.О., 

Паскар І.І., Пирков О.В., Писаренко В.С., Шадзінський О.О.

29 квітня Білуха В.В., Довженко О.М., Захарчук А.С., Карпенко 
О.А., Марченко М.О., Михайлов Г.Г., Писаренко Р.Ю., Степанов В.М., 
Якубовський В.М.

30 квітня Ангиляну Я.В., Білоусова Л.І., Богонос О.В., Бондарь 
О.М., Васюкова Г.В., Галієв Р.К., Гумінський О.Л., Євич К.С., Коляда Е.В., 
Кудінова К.К., Мазура С.Ю., Мельник В.А.

1 травня Гавурський М.В., Гриньке О.І., Каснян С.С., Кваснюк Є.Ю., 
Коверга К.В., Юзленко А.П.

2 травня Дем’яненко О.В., Калкатін Д.О., Костина В.І., Ничай В.П., 
Садченко І.Ф., Сауляк Ю.І., Синицар С.В., Спіцин С.Л.

3 травня Каменчук О.Ф., Малиновський Ю.І., Сидорук Є.С., Фе-
дорович О.В., Яценко В.В.

4 травня Кудряшова А.М., Куц В.М., Мусієнко Є.В., Попик С.І., 
Середа О.В., Снєгур О.М., Теліцяну С.І., Хайгонен В.М.

5 травня Головко В.М., Ларчик А.А., Ремньов Ю.М., Тітов І.Д., 
Ткаченко О.В., Хрущ В.А., Чертілін Р.О., Щербатий Ю.І.

6 травня Козел М.А., Лесик Р.Р., Наумов В.О., Плут В.В., Протас О.А.
7 травня Єфанова Л.О., Копієвська С.Л., Кушнір Р.Г., Павленко 

М.М., Полуботько І.О., Притуляк Д.О., Черниш Ю.А.

Начальник служби охорони праці Марина 
Чалая, голова профспілки Сергій Маслов, на-
чальник Южненського міського відділення управ-
ління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Одеській області Любов 
Паладій, страховий експерт відділення Лариса 
Михайлова та працівники структурних підрозді-
лів обговорили план заходів щодо підготовки та 
проведення Дня охорони праці на підприємстві.

«Наше завдання - змінити ставлення до без-
пеки праці. Ми повинні пам’ятати, що створення 
безпечних умов праці, захист здоров’я та життя 
працівників – найголовніший пріоритет в нашій 
роботі. Ми проведемо конкурс на кращий струк-
турний підрозділ підприємства по використанню 

працівниками засобів індивідуального захисту 
та конкурс «Охорона праці очима дітей», - за-
значила Марина Чалая.

Держстивідор орієнтований на забезпечення 
гідних і безпечних умов праці. Ми ведемо сис-
темну роботу по формуванню у наших співро-
бітників відповідального ставлення до безпеки 
на робочому місці.

«Немає нічого більш цінного, ніж життя та 
здоров’я людини. Приємно бачити, наскільки 
уважно питання охорони праці розглядаються 
адміністрацією та профспілковим комітетом. Ми 
з вами можемо зменшити кількість нещасних 
випадків. Бажаю всім наснаги, а ми вам завжди 
допоможемо», - сказала Любов Паладій.

Акцент на безпеку 
15 квітня на ДП «МТП «Южний» представили План заходів 
щодо підготовки та проведення Дня охорони праці.

Ви можете надіслати малюнки у вигляді сканованих копій 
на електронну адресу: port.yuzhny.pic@gmail.com, або пере-
дати їх вашому цехкому. В конкурсі приймають участь діти 
працівників підприємства у трьох вікових групах:    

1-а група – автори робіт віком від 6 до 10 років включно;
2-а група – автори робіт віком від 11 до 14 років включно;
3-я група – автори робіт віком від 15 до 17 років включно.
Роботи приймаються до 26 квітня   
Конкурсні роботи мають бути виконані за тематикою 

охорони праці та промислової безпеки. 
В нижньому правому куті потрібно вказати розбірливо 

українською мовою:
- назву роботи;
- прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора;
- місце проживання автора, контактний телефон;
- електронну адресу, якщо є;
- сферу діяльності батьків;
- назву навчального закладу.

Такий творчий конкурс вже став традиційним для нашого підприємства. У маленьких художників є 
можливість не тільки проявити свій талант, але й донести до дорослих всю важливість питань, пов’язаних 
з охороною праці. 
   

Рубрика – Важливо

Сьогодні значна кількість людей хворіють на 
COVID-19 у затяжній формі. Навіть через тривалий час 
після зараження багато хто продовжує відчувати по-
стійне стомлення і важкі ушкодження нервової системи.

Присутність таких симптомів називають «довгим 
ковідом». Серед них - задуха, хронічна втома, втра-

та нюху і смаку, а в крайніх випадках - ушкодження 
внутрішніх органів. 

Якщо ви  відчули симптоми захворювання, одразу 
звертайтеся до сімейного лікаря. Обов’язково пові-
домте про це свого керівника та цехового терапевта. 
Будьте здорові!

#Стоп_коронавірус
Станом на 21 квітня зафіксовано 12162 нових випадки 
коронавірусної хвороби в Україні. За минулу добу 429 
летальних випадків у країні. В Одеській області підтверджено 
769 випадків. 

Рубрика - До уваги

Програма реалізується Урядом України за ініціативи 
Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

Сума кредиту – від 100 тис. до 2 млн грн., максимальний 

строк користування  кредитом – 20 років, компенсаційна 
процентна ставка, що сплачує позичальник – 7%, власний 
внесок – від 15%, разова комісія за надання кредиту – 0,5% 

від суми кредиту, максимальна вартість предмета іпотеки 
– 2,5 млн грн., вік позичальника: на момент видачі - від 18 
років, на момент погашення – до 70 років (включно).

Інформуємо про програму «Доступна іпотека 7%» від АТ «Ощадбанк»  

 

16 квітня в адміністрації морського порту 
Південний пройшло навчання з відпрацюван-
ня дій керівного складу і формувань цивіль-
ного захисту при штормовому попередженні 
та з проведення рятувальних робіт під час 
розливу (витоку) аміаку на причалі №3. 

Навчання проходило в три етапи. На 

першому відпрацьовувались сигнали опові-
щення та надання інформації про виникнення 
надзвичайної ситуації керівному складу, пра-
цівникам філії та суб’єктам господарювання 
на акваторії морського порту Південний. 
Другим етапом було проведення евакуації 
працівників філії, ліквідація та локалізація на-

слідків надзвичайної ситуації, а також в ході 
навчання була задіяна автоматична система 
пожежогасіння причалів 3, 4. Та на завершен-
ня — отримання інформації про припинення 
впливу дії аміаку, організація повернення 
працівників на робочі місця та відновлення 
сталого функціонування підприємства.

Спеціальне об’єктове навчання 
з питань цивільного захисту

Конкурс дитячого малюнку                 
«Охорона праці очима дітей» - 2021

Всі учасники конкурсу отримають подарунки. А переможці, 
які зайняли 1, 2 та 3 місце в своїй групі, — призи та грамоти. 
З нетерпінням чекаємо малюнки від наших маленьких митців.


