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Виробництво

5,5 мiльйонiв тонн вантажiв оброблено
на ДП «МТП «Южний»

вантажiв взаємодiють синхронно та ритмiчно. Станцiя «Берегова» без затримок подає вагони, що вчасно вивантажуються
та завантажуються на ДП «МТП «Южний». Середньодобова
норма обробки напiввагонiв становить 568 одиниць.
З початку 2021 року держстивiдор обробив 96 суден,
майже половина з яких – це великотоннажнi балкери
типу Capesize. Колектив ДП «МТП «Южний» завантажує
руду українських ГЗК на судна Capesize до їх повної
вантажомiсткостi.

«У цьому роцi ми робимо новий крок – орiєнтуємося
на найвищу якiсть послуг. Минула зима показала, що
необхiдно модернiзувати комплекси вагоноперекидачiв.
Завдяки сумлiннiй працi портовикiв змерзлий вантаж оброблявся згiдно з графiком. Крiм того, нове обладнання та
якiсно вiдремонтоване устаткування дозволить зменшити
час завантаження суден Capesize. Прагнення бути кращим
пiдприємством у морськiй галузi – принцип нашої роботи», –
коментує в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Щомiсячний рейтинг «Велетнi Пiвденного»

прапор Грецiя, дедвейт – 179,523 тис. тонн. Навантажувальнi
операцiї розпочались на причалi №6 – 61,3 тис. тонн руди,
продовжились на причалi №20 – 53,7 тис. тонн руди. Всього
на судно було навантажено 115,0 тис. тонн.
Завершує перелiк лiдерiв судно AQUAMAKA, яке ходить
пiд прапором Лiберiї. Його дедвейт становить 179,362 тис.
тонн. На причалi №20 на балкер навантажили 118,5 тис.
тонн руди, на причалi №6 – 56,1 тис. тонн руди. Всього –
174,6 тис. тонн.
Зазначимо, що з початку року i по сьогоднiшнiй день на
причалах морського порту Пiвденний було оброблено 44
судна типу Capesize.
Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Станом на 19 травня Морський торговельний
порт «Южний» обробив 5,5 млн тонн вантажiв.
Це 96 суден та 78 883 напiввагонiв. Оптимiстичнi
результати доводять, що колектив держстивiдора
наполегливий та завзятий.
Важливий транспортний тандем, що активно пiдтримує
економiчний потенцiал країни, – це морський торговельний
порт та залiзниця. Сьогоднi всi учасники процесу перевезення

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

ТОП–5 найбiльших суден, якi заходили у порт
Пiвденний у квiтнi 2021.
Першу сходинку посiв балкер ROYAL ARGO, який
ходить пiд прапором Панами. Його дедвейт становить
182,883 тис. тонн. Судно спочатку оброблялось на причалi
№20, де на борт було пiднято 120,7 тис. тонн руди, пiсля
цього на причалi №6 – 57,5 тис. тонн руди. Всього – 178,2
тис. тонн.
Друге у рейтингу «кейпсайзiв» – AQUAVICTORY. Судно

дедвейтом 182,060 тис. тонн ходить пiд прапором Лiберiя.
Навантажувальнi операцiї розпочались бiля причалу №19 –
100,7 тис. тонн руди, пiсля цього на причалi №5 на балкер
навантажили ще 77,1 тис. тонн руди. Всього – 177,8 тис. тонн.
«Кейпсаз» SHIRARA – третiй. Судно пiд прапором Панами
i з дедвейтом 180,188 тис. тонн навантажувалося на двох
причалах порту Пiвденний: на причалi №19 на борт судна
було пiднято 120,3 тис. тонн руди, на причалi №6 – 56,9
тис. тонн руди. Всього – 177,2 тис. тонн.
Четвертим у топ–рейтингу став MARAN MERCHANT:
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Нашi люди
Родина – це найближчi, найрiднiшi люди, яких ми любимо i цiнуємо, адже саме
вони дарують нам тепло та пiдтримують у складних ситуацiях. Портовики
ДП «МТП «Южний» теж одна велика родина. Ми допомагаємо один одному в
роботi, разом зустрiчаємо буднi i свята i щиро радiємо успiхам колег! 15 травня
вiдзначається Мiжнародний день сiм’ї, тож з цiєї нагоди ми поспiлкувались з
нашими колегами. Вони чудовi працiвники, але говорили ми не про виробничi
досягнення, а про те, що для кожної людини є найголовнiшим – про сiм’ю.

З Днем сiм’ї

Олена САМУНЬ,
провiдний бухгалтер матерiального сектору
централiзованої бухгалтерiї, мати п’ятьох дiтей
Вона нiколи не думала, що стане багатодiтною мамою. Ну хiба
що троє. А чоловiк хотiв десять. Зiйшлися на золотiй серединi.
Першими 17 рокiв тому народились двiйнята Соня i Арина. Ще
за пiвтора року на свiт з’явився Артем. Через чотири з половиною
роки – Ульяна, їй зараз 12, i за три роки – Романа, їй 9.
«Якщо Бог дає дiтей, то Вiн i дає сили їх пiдняти.
Найважливiше у всiй цiй суєтi зберегти гармонiю у стосунках
мiж чоловiком та дружиною. Дiти нам даються на певний час.
Вони подорослiшають i пiдуть своїм шляхом. Наше завдання
їх виховати, закласти хорошу основу, щоб потiм вони могли
зробити правильний вибiр», – розповiдає Олена.

Сергiй БУЛДАКОВ,
докер-механiзатор ВРР-2, батько чотирьох дiтей
Коли одружувався й гадки не мав, що буде багатодiтним
татом. Але зараз нi про що не жалкує, навпаки, пишається своєю родиною. Звичайно, коли дiти були маленькi,
розповiдає Сергiй, основне навантаження лягало на плечi
дружини Лариси. Але вiн завжди брав участь у їх вихованнi,
пiклувався, щоб мали все необхiдне, возив на тренування,
аби були мiцними та витривалими. 10 рокiв двоє його синiв
займались кiкбоксингом, старший навiть був трикратним
чемпiоном України.
«Тепер я точно знаю, що дiти народжуються кожний
зi своїм характером i змiнити його складно. Можна

Сергiй КОЖУХАРЬ,
докер-механiзатор ВРР-2, батько п’ятьох дiтей
Вiн завжди знав, що матиме багато дiтей, бо сам iз великої
родини – його батьки народили та виховали 14 дiтей! Сергiй
iз дружиною Анною виховують п’ятеро дiтей: двi донечки –
Евелiна (7 р.), Дарина (3 р.), i троє синочкiв – Марко (6 р.),
Данііл (4 р.) i Ростислав (7 мiс.). Усi вони для Сергiя – радiсть
i гордiсть! Понад усе вiн хоче бути для них хорошим батьком,
щоб виховати розумними, добрими, людяними членами
суспiльства. Не зважаючи на двi вищi оствiти, вiн вважає
своїм покликанням i головною метою у життi саме сiм’ю i
виховання дiтей. Тому i обрав позмiнну роботу.
«Коли в родинi правильно розставленi прiоритети, коли
батьки виховують дiтей за принципами християнської моралi

Михайло ГУЦЬ,
докер-механiзатор ВРР-2, батько трьох дiтей
За двома освiтами вiн агро-механiк та iнженербудiвельник, але коли став батьком, довелось змiнити
професiю, щоб бiльше бути з сiм’єю. Про велику родину
мрiяв завжди. Своє щастя – кохану дружину Свiтлану
зустрiв в квiтковому магазинi, одружився i... зараз у сiм’ї
пiдростає трiйко чудових дiток: Богдан (7 р.), Iринка (5 р.) i
Ярослав (4 р.). Пригадує, що дуже втомлювались, коли дiти
були маленькi, але зараз Михайло зi Свiтланою з гордiстю
дивляться на результат своїх старань та зусиль.
«Богдан у нас розумний, дуже любить вчитись, найбiльше
покарання – не пiти в школу. Iринка – красуня i модниця.
Ну а Ярослав сильний i веселий – бачить мету, не бачить

Професiйне свято

Вiтаємо з Днем
медичної сестри
12 травня вiдзначається Мiжнародний день
медичної сестри. Медсестра – не просто професiя,
це стан душi, здатнiсть щохвилини спiвчувати та
надавати необхiдну медичну та психологiчну
допомогу пацiєнту.
У Медико-санiтарнiй частинi ДП «МТП «Южний» працює
21 медична сестра. Цi чарiвнi, турботливi жiнки кожен день
слiдкують за здоров’ям та допомагають одужати працiвникам
нашого пiдприємства. Вони поєднують у собi надзвичайну
вiдповiдальнiсть i високий професiоналiзм, лишаючись при
цьому чарiвними та тендiтними жiнками.
У Мiжнародний День медичної сестри щиро бажаємо Вам
здоров’я, невичерпної енергiї, доброти, любовi та справжнього людського щастя! Дякуємо за Вашу невтомну працю,
увагу та турботу!

Кожна дитина в родинi талановита по-своєму.
Старшi дiвчатка – пiанiстки, Артем – майстер на всi
руки, молодшi люблять рукодiлля, i всi вони вiдмiнники
у навчаннi. Мама Олена попри свiй щiльний графiк ще
знаходить час для творчостi – пише вiршi. На запитання,
як вдається гарно виглядати, маючи таку велику сiм’ю
i вiдповiдальну роботу, говорить, що жiнка щаслива i
гарна тодi, коли її люблять.
Сiм’я для Олени – це маленький свiт, де живе любов, куди
завжди хочеться повернутись, де тебе приймають такою, як ти
є. I вона усiм бажає берегти цей свiт i шанувати своїх рiдних.
До речi, нещодавно Президент України пiдписав наказ
про присвоєння Оленi Самунь почесного звання «Матигероїня». Щиро вiтаємо з заслуженою нагородою! Пишаємось Вами!

лише направити в потрiбне русло. Старший Павло, як
змалку,так i зараз дуже самостiйний, всього добивається
сам. Валерiй має добру пам’ять i любить розумову працю.
Найменший Олександр намагається брати приклад зi
старших братiв. Донька вже сама мама двох дiтей i зараз
чудово розумiє нас iз дружиною», – розповiдає Сергiй.
Сiм’я для нього поняття святе, в прямому сенсi цього слова.
Вiн не уявляє без неї свого життя. Головним у вихованнi дiтей
вважає вмiння чесно з ними спiлкуватись, бо дiти завжди
вiдчувають фальш. Сергiй пишається тим, що всi вони виросли
цiлеспрямованими та самодостатнiми особистостями. Усiм
батькам вiн бажає вмiти чути своїх дiтей i якомога бiльше
уваги придiляти своїй дружинi.

i самi їх дотримуються, то така сiм’я завжди буде успiшною.
А найкраще виховання – власний приклад», – розповiдає
Сергiй.
Зараз вiн добре розумiє своїх батькiв, знає, що до
кожної дитини треба знаходити свiй пiдхiд. Що особливої уваги потребують дiвчатка, бо їм важливо, щоб тато
похвалив, звернув увагу на нове платтячко, сказав, якi
вони гарнi. З хлопцями простiше – їм достатньо покласти
руку на плече i вони щасливi, що тато поряд. I, головне,
та «мабуть» найважче – коли дуже стомлений знайти
в собi сили i прийти на допомогу дитинi, якщо вона її
потребує. Дiти завжди все бачать i все розумiють, i так
важливо не втратити їх довiру. Усiм родинам вiн бажає
попри всi незгоди i побут завжди знаходити час для найближчих людей.

перешкод. Я їх виховую так, щоб розумiли, як ми з мамою
працюємо, аби в них було все необхiдне, щоб поважали
старших, були ввiчливими, щоб хлопцi не ображали дiвчаток.
Звичайно мама їх завжди захищає (посмiхається), але так i
має бути. Я – батько i несу вiдповiдальнiсь за всiх. А якщо не
слухаються, це я про хлопцiв, то в мене свiй метод покарання –
вiджиматись або присiдати. Якщо не порозумнiшають, то хоч
здоровими будуть», – жартує Михайло.
Йому завжди приємно, коли вчитель хвалить дитину за
успiхи у навчаннi, коли оточуючi люди звертають увагу на
те, що його дiти добре виховані. Сергiй переконаний, що в
родинi найважливiше – любов, доброта i дбайливе сталення
один до одного. Iнакше не можна, бо сiм’я – це команда
однодумцiв, об’єднаних любов’ю. З нагоди свята вiн бажає
усiм родинам єдностi, взаєморозумiння та любовi!

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Пам’ятаємо, шануємо
7 травня, головний iнженер ДП «МТП «Южний»
Олександр Янiшевський та голова профспiлки
Сергiй Маслов поклали квiти до Меморiалу слави
у м. Южне та привiтали ветеранiв з Днем Великої
Перемоги.
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Вшанували подвиг

«Ми схиляємо голови перед вами, дорогi ветерани. Ми
дякуємо вам за героїзм, смiливiсть i стiйкiсть. За те, що подарували нам нашу свободу i наше життя. У цей особливий
день бажаємо благополуччя, вiчного миру i щасливих днiв.
Нехай душа наповнюється гордiстю за подвиги ветеранiв,
якi домоглися Великої Перемоги. Радiйте, живiть i дорожiть
один одним», – сказав Олександр Янiшевський.
До Меморiалу приїхав i Михайло Ємельянов – наш
ветеран-портовик. Михайло Федорович – ветеран ВВВ,
збройних сил СРСР, Червонопрапорного Чорноморського
вiйськово-морського пароплавства, ЧМП, пенсiонер порту
«Южний», а ще поет, письменник та музикант. Безпосереднiй
учасник героїчної подiї – висадки Григорiвського десанту.
Профспiлкою пiдприємства постiйно надається допомога
i придiляється увага нашим ветеранам.
«День, коли слiв не вистачає i емоцiї переповнюють, коли
серце стискається при згадцi про великi подiї, про перемогу!
Ми вдячнi тим, хто в страшнi часи вiдстояв мир i незалежнiсть
нашого народу. Ми пам’ятаємо всiх наших героїв, ми
зобов’язанi вам життям i все, що можемо, намагаємося
робити для вас», – сказав Сергiй Маслов.

8 i 9 травня – особливi дати: День пам’ятi i примирення
та 76-а рiчниця Великої Перемоги

Напередоднi свят, 7 травня, колектив Адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний вiддав данину пам’ятi
загиблим у Другiй Свiтовiй вiйнi героям, поклавши
квiти бiля пам’ятного знака висадки Григорiвського
десанту.

В урочистiй церемонiї взяли участь керiвництво фiлiї
i Профспiлковий комiтет. Почесну варту бiля монумента
в цей день традицiйно тримали вiйськовi вiддiлу прикордонної служби «Пiвденний». «Майже 80 рокiв тому тут,
бiля пам’ятника Григорiвського десанту, був здiйснений
доблесний подвиг – сотнi молодих хлопцiв, не шкодуючи себе, свої життя, самовiддано обороняючи рiдний
край, завдали контрудар по ворожим вiйськам, блискуче
реалiзувавши десантну операцiю! Проходять десятирiччя,
змiнюються поколiння, але Велика Перемога залишається
в наших серцях», – зазначив начальник Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Олександр Басюк. Вiчна пам’ять
героям! Пошана i повага ветеранам! Мирного нам неба
над головою!
Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Охорона працi

Пiдсумки роботи з охорони працi
в I-му кварталi 2021 року
На початку травня на державному пiдприємствi
«Морський торговельний порт «Южний»
вiдбулася нарада щодо результатiв перевiрки
стану охорони працi у структурних пiдроздiлах за
I квартал 2021 року.
У заходi взяли участь в.о. директора Сергiй Ковшар,
начальниця служби охорони працi Марина Чалая, голова профспiлки Сергiй Маслов, керiвники структурних
пiдроздiлiв, служб та вiддiлiв. Присутнi обговорили результати
перевiрки стану охорони працi та подальший план заходiв
щодо забезпечення безпечних умов працi на пiдприємствi.
Начальниця служби охорони працi порту Марина Чалая
виступила з комплексним звiтом та розповiла про витрати

пiдприємства на охорону працi та про реалiзацiю комплексної програми з безпеки працi за звiтний перiод, про результати внутрiшнiх аудитiв охорони здоров’я та безпеки працi.
Керiвники структурних пiдроздiлiв вiдзвiтували про дотримання вимог охорони працi у своїх пiдроздiлах.
Портовики придiлили особливу увагу обговоренню таких
важливих питань, як: забезпечення працiвникiв засобами
iндивiдуального захисту, необхiднiсть контролю за безпечним станом вентиляцiйних систем пiдприємства, проведення
своєчасних ремонтiв тощо.
В.о. директора Сергiй Ковшар, пiдсумовуючи виступи колег, пiдкреслив важливiсть дотримання усiх вимог
охорони працi на пiдприємствi та необхiднiсть миттєвого
реагування на будь-якi випадки їх порушення. «Постiйний

контроль за станом охорони працi, мiнiмiзацiя виробничих
ризикiв, що можуть призвести до випадкiв травматизму
на пiдприємствi, – нашi головнi прiоритети», – зазначив
очiльник пiдприємства.
В результатi наради органiзацiя та проведення контролю
стану охорони працi в пiдроздiлах, функцiонування системи
управлiння охороною працi та робота керiвникiв структурних
пiдроздiлiв були визнанi задовiльними.

У пiдроздiлах

Очиснi споруди – важлива необхiднiсть
На ДП «МТП «Южний» працює Комплекс очисних
споруд (КОС). Вiн призначений для очищення
зливових i виробничих стокiв, якi потрапляють
до пiдроздiлiв для подальшого використання.
Своєчасне очищення стокiв важливе для екологiї
тому, що запобiгає забрудненню водойм, грунту
та грунтових вод.
«До складу КОС входить 7 насосних станцiй та два
десятки рiзноманiтних споруд. Комплекс обладнаний
установками зi знесолення води методом зворотного
осмосу. Доречi, в Українi обладнання такого рiвня
з’явилося вперше саме на нашому пiдприємствi», – сказав
начальник дiльницi водопостачання i каналiзацiї Сергiй
Стрелюк.

До КОС надходять зливовi води з загальних та виробничих територiй, дощовi, талi води, води з гiдрозмиву дорiг,
котельної, автотранспортних мийок, вiдстiйникiв та мереж
зливової каналiзацiї (у тому числi вугiльно-рудного комплексу
вагоноперекидачiв) тощо.
Вони проходять багатоступеневу очистку з використанням хiмiчних реагентiв. В результатi отримуються технiчнi
очищенi води рiзної якостi та об’єму в залежностi вiд потреб
пiдприємства. Вони накопичуються, зберiгаються в резервуарах i постачаються насосними станцiями на наступнi
об’єкти пiдприємства: пермiат – для технологiчних потреби
котельної, концентрат – на 5-й причал для полива дорiг
на причалах вантажного району, фiльтрована вода –
для технологiчних потреб вугiльно-рудного комплексу
вагоноперекидачiв.
Наявнiсть очисних споруд – запорука бiльш екологiчного
та економiчного робочого процесу, оскiльки очищенi стiчнi
води використовуються повторно для господарських потреб.
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ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
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Профком у дiї

«Лагуна» гостинно вiдчиняє дверi
10 травня вiдбулось довгоочiкуване вiдкриття
оновленої бази вiдпочинку «Лагуна» ДП «МТП
«Южний. Зi сцени новозбудованого Лiтнього
театру портовикiв привiтали головний iнженер
пiдприємства Олександр Янiшевський та голова
профспiлки Сергiй Маслов.
«Вiтаю всiх зi святом. Такий чудовий результат – спiльна
робота адмiнiстрацiї, профспiлки та всього колективу.
Вiдремонтували та побудували все, чого не вистачало i
плануємо вдосконалити мiсце для купання. Гарного всiм
вiдпочинку», – побажав колективу Олександр Янiшевський.
Свято почалось iз кулiнарного майстер-класу та частування
бограчу, мамалиги i плову. Особливе враження на портовикiв

справив концерт популярної музики та «золотих» хiтiв у
виконаннi артистiв Одеської фiлармонiї та Театру музкомедiї.
Далi були дегустацiя вин Коблевського винзаводу, конкурси,
лотерея, виступ вокально-iнструментального ансамблю. Це
для дорослих. Для дiтей – аквагрим, анiматори, виготовлення
морозива, солодка вата, iгри, конкурси та дитяча дискотека
з генератором бульбашок. Весело та цiкаво було всiм.
«Все тут зроблено з любов’ю до портовикiв i турботою
про їх родини. Тепер ми маємо власну, оновлену, комфортабельну базу, де зручно вiдпочивати, i дорослим, i дiткам», –
сказав Сергiй Маслов.
Офiцiйною i найважливiшою частиною свята стало освячення територiї та усiх примiщень бази. Лазерне шоу, запуск
у небо вогняних кульок та дискотека завершили свято.

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Ефективно вiдпрацювали дiї при лiквiдацiї
розливу забруднюючих речовин
Тренування пройшло 12 травня на
багатофункцiональному суднi нафтосмiттєсбирачi
SeaAnt. Екiпаж судна на практицi вiдпрацював дiї
з оснащення нафтосмiттєзбирального обладнання
для локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв аварiйних
розливiв забруднюючих речовин в акваторiї
морського порту Пiвденний.
З чим впорався швидко та злагоджено. Слiд зазна-

чити, що в Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
придiляють значну увагу безпецi мореплавства: проводять регулярнi теоретичнi i практичнi тренування
та навчання. Нагадаємо, SeaAnt – унiкальне судно,
яке може виконувати функцiї буксира-кантувальника,
бонопостачальника, суднозабезпечення i бункерувальника прiсною водою i паливом. Вiн також може бути
задiяний для гасiння пожеж берегових i розташованих
в акваторiї об’єктiв.

Справнiсть пожежного гiдранта –
запорука швидкої лiквiдацiї пожежi!
В Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
проведено перевiрку зовнiшнього
протипожежного водопостачання. 29 квiтня вiддiл
пожежної та техногенної безпеки, мобiлiзацiйної
роботи та цивiльного захисту спiльно зi службою
енергозабезпечення перевiрили пожежнi
гiдранти, встановленi на водопровiднiй мережi
уздовж причальної лiнiї Адмiнiстрацiї морського
порту Пiвденний та на територiї санаторiюпрофiлакторiю «Портовик».
Перевiрка проходила iз залученням 39 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управлiння Державної
служби України з надзвичайних ситуацiй в Одеськiй областi.

Фотоконкурс

Спортивнi новини

Визначено переможця
конкурсу «Я читаю книги»

Бронзову нагороду
виборов портовик

Ним став Сергiй Окарський – водiй швидкої
допомоги ДП «МТП «Южний». Сергiй надiслав нам
фотографiю, де вiн читає книгу разом з онуком.
Ми вiтаємо нашого переможця i дякуємо усiм портовикам,
якi прийняли участь в акцiї до Всесвiтнього дня книги. Читайте
з натхненням! Читайте самостiйно, читайте зi своїми дiтьми!
Адже, на думку Френсiса Бекона: «Книги – це кораблi
думки, що мандрують на хвилях часу i дбайливо несуть свiй
дорогоцiнний вантаж вiд поколiння до поколiння!»

Сергiй Гiмiшлi, працiвник Ремонтно-механiчних
майстерень ДП «МТП «Южний» став бронзовим
призером вiдкритого Чемпiонату мiста Южне з
настiльного тенiсу.
Змагання пройшли 15 травня у спортивнiй залi
Палацу культури «Дружба». У них взяло участь 29
учасникiв. Ми вiтаємо нашого колегу з чудовим результатом i бажаємо подальших перемог i не лише
у спортi!

При проведеннi перевiрки технiчного стану джерел зовнiшнього
протипожежного водопостачання перевiрялись наявнiсть та
стан пiд’їздiв до пожежних гiдрантiв, наявнiсть та стан покажчика i вiдповiднiсть координат, наведених на ньому, дiйсному
розмiщенню на водопровiднiй мережi, а також проходило випробування пожежних гiдрантiв на водовiддачу. «Справнiсть
протипожежного обладнання – один з найважливiших факторiв
успiшної лiквiдацiї загоряння, а значить, порятунку людських
життiв. Щоб протистояти пожежам, гiдранти в будь-який час
року повиннi знаходитися в робочому станi. Така перевiрка
проводиться регулярно – двiчi на рiк», – зазначив начальник
вiддiлу пожежної та техногенної безпеки, мобiлiзацiйної роботи
та цивiльного захисту В’ячеслав Кононенко.
Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

ДО УВАГИ ПОРТОВИКIВ

Тур «Неймовiрна
Житомирщина»
з 25 по 30 червня 2021 року
У програмi:
• етно-парк «Замок «Радомисль»,
• парк графа Густава Олiзара,
• костел Рiздва Пресвятої Дiви Марiї,
• парк скульптур Вiталiя Рожикова,
• Коростишевський каньон,
• музей єврейства,
• монастир ордена Босих кармелiтiв,
• музей письменника Джозефа Конрада,
• костел Святої Варвари, де вiнчався
Оноре де Бальзак та багато iншого.
Вартiсть – 2850 грн. Сюди входить: трансфер,
проживання в готелi, снiданки, обiди та екскурсiйнi послуги.
За додатковою iнформацiєю звертатись за тел.:
(096) 475 22 54 або 72-71 (Бикова Тетяна)
Попереднiй запис до 25 травня!

Не забудьте привiтати з днем народження!
22 травня. Герасимова К.О., Качмар М.I., Марченко Н.В., Мельничук I.I.,
Микитишин Ю.Б., Паламарчук Р.Л., Свiдерський О.В., Юрченко О.В.
23 травня. Кушнiрьова В.П., Скуртол М.I., Тригуб’як Н.В., Унгур В.С.
24 травня. Гордiєнко Е.В., Король С.В., Кошелюк М.Ф., Кравченко С.О.,
Майданюк С.С., Попок В.I., Рафаєнко О.Г., Скуба С.М., Скуртол В.В.,
Стеценко В.I., Цуркан М.В.
25 травня. Кот Ю.А., Луценко Л.М., Матущак Т.С., Морунова Л.О.,
Олейник Н.В., Стасюк О.А., Хомицька О.Н., Хомич М.О.
26 травня. Арванiнов Ю.В., Богонос В.В., Данькiв С.В., Демченко В.А.,

Дудар I.О., Карауш Т.I., Копиця В.М., Кучерова О.О., Стецюк А.О.,
Федотов I.М.
27травня.БуренiнаН.К.,КрасножонК.I.,ОнопрiєнкоД.В.,ПолтавецьД.О.,
Чорноморець М.С., Шумилов О.Л., Якiмова К.С.
28 травня. Борченко I.В., Дондов В.Г., Карпенко К.М.
29 травня. Байдич В.С., Бахарєва О.Г., Винникова О.М., Вольчев I.Б.,
Майстренко С.В., Макар I.А., Телешко Є.В.
30 травня. Бардук В.I., Друмова О.П., Єфанова О.М., Калиновський В.О.,
Коломiєць В.В.

30 травня. Дар’я О.П., Камольник Ю.А., Мезяк Є.Г., Челноков А.В.
1 червня. Артищук С.О., Гiркий О.К., Звижинська Т.В., Мельник Д.М.,
Парфенiє О.М., Слiпчук В.В., Стан Г.О., Становов С.I.
2червня.АрфаносО.П.,КамаєвС.Г.,КоротишА.В.,КрасножонС.В.,ЯцюкВ.В.
3 червня. Боднарук В.В., Жикол О.В., Iванченко С.В., Капiшинський С.I.,
Кирилюк В.О., Ляхович О.О., Мазур О.В., Огаров А.Г., Прохоренко О.В.,
Рудякер Т.Б., Руснак Н.Г., Чорнобiль О.I.
4 червня. Бойко О.I., Кабанов С.Р., Кравченко Ю.Г., Остапчук О.М.,
Селецька В.П.
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