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Вітаємо
Шановнi портовики!
Вiтаємо вас з професiйним святом – Днем морського та рiчкового флоту України! Висловлюємо подяку
всiм працiвникам галузi за майстернiсть, рiшучiсть та
досконалiсть. Наша спiльна мета – зберегти спадщину
та забезпечити подальший розвиток водного транспорту та портiв України. Морська галузь залишається
гарантом процвiтання i могутностi держави.
Морський торговельний порт «Южний» –
найефективнiше державне пiдприємство, що активно
пiдтримує економiчне зростання та створення сильної
країни. Держстивiдор стає бiльш сучасним, потужним
й прибутковим щодня. Колектив пишається результатами пiдприємства та завжди прагне бiльшого.
Бажаємо всiм працiвникам морської галузi яскравих сторiнок в iсторiї розвитку морського та рiчкового
флоту України. Нехай ваша праця приносить задоволення, впевненiсть та стабiльнiсть. Зичимо вам нових
досягнень, знаменних подiй, стiйкого розвитку та блискучих перспектив.
З повагою та найкращими побажаннями,
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр ОЛIЙНИК

Шановнi портовики!
Сердечно вiтаємо з Днем морського та рiчкового
флоту України! Сьогоднiшня продуктивна робота
ДП «МТП «Южний» є заслугою професiонального
колективу та компетентного керiвництва. Нехай
ваша згуртованiсть й ефективнiсть сприяють подальшому розвитку та розквiту пiдприємства.
Дякуємо всiм працiвникам Морського торговельного порту «Южний» за плiдну працю та вiдданiсть
пiдприємству. Ми маємо високi показники роботи
завдяки старанностi колективу, безцiнному досвiду
кожного портовика, якiснiй працi всiх спiвробiтникiв.
Нехай будуть комфортними умови працi,
динамiчним – розвиток пiдприємства, стабiльним –
дохiд. Бажаємо нових чудових досягнень, грандiозних
проектiв, сили i витримки. Щиро зичимо вам i вашим
родинам мiцного здоров’я, душевних сил та невичерпного оптимiзму! З професiйним святом!
З повагою та найкращими побажаннями,
голова профспiлки ДП «МТП «Южний» Сергiй МАСЛОВ

Шановні колеги, партнери,
ветерани і працівники морської
галузі!
Від імені Адміністрації морського порту Південний
і від себе особисто щиро вітаю вас з професійним
святом — Днем працівників морського і річкового
флоту! Водний транспорт був і залишається важливою
частиною єдиної транспортної системи України та однією з ключових галузей економіки. І в цьому заслуга
багатьох поколінь людей, пов’язавших свою долю
з морем. Ця спеціальність завжди обирає сильних,
сміливих, відважних! Щира повага ветеранам, які
самовіддано докладали всіх своїх зусилль для становлення і розвитку галузі протягом багатьох років!
Велика вдячність портовикам, які своєю щоденною
наполеглевою працею втілюють найсміливіші плани
і реалізують найамбітніші проекти у морегосподарському комплексі сьогодні! Нехай любов до своєї професії, чесність і енергія завжди супроводжують вас і ваших близьких на життєвому шляху!
З повагою, начальник Адміністрації морського порту Південний Олександр БАСЮК

Шановні портовики!
Від імені Профспілкового комітету Адміністрації
морського порту Південний прийміть найщиріші
вітання з Днем працівників морського і річкового
флоту!
Для нашого регіону це свято має особливе значення. Це наша історія, наше сьогодення і наше
майбутнє. Розвинену транспортну інфраструктуру
України неможливо уявити без професіоналів, чиє
життя і щоденна праця позв’язані з морем: портовиків, судноремонтників, моряків і багатьох інших
фахівців морегосподарського комплексу. Дякуємо
кожному з вас за вашу працю, сумлінне ставлення
до своїх обов’язків, за вагомий внесок в розвиток
галузі! Бажаємо усім міцного здоров’я, гарного
настрою, натхнення та бадьорості. Нехай у ваших
родинах завжди панують мир і достаток, злагода і
взаєморозуміння. Щастя вам та успіхів!
З повагою, голова Профспілкового комітету Адміністрації морського порту
Південний Юлія ПАНЬКОВА
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Дошка Пошани
Традицiйно, з нагоди святкування Дня працiвникiв морського та рiчкового флоту України на
ДП «МТП «Южний» обирають 13 працiвникiв, що на думку колективу, гiднi честi бути представленими
на Дошцi пошани порту. З гордiстю представляємо вам портовикiв, що кожен день своєю сумлiнною та
кропiткою працею роблять вагомий внесок у розвиток пiдприємства. Знайомтесь:

Роман ВОЗЬЯНОВ,
майстер тепловоза локомотивної дiльницi внутрiшньопортової
механiзацiї
Роман Вiкторович закiнчив школу машинiстiв та влаштувався на
пiдприємство у 2009 роцi. Цьому передувала робота складачем
потягiв на залiзничнiй станцiї «Берегова». Коли з’явилась можливiсть
перейти до державного пiдприємства, довго не вагався. Спершу влаштувався складачем потягiв на залiзничну дiлянку порту, пройшов
необхiдне навчання за направленням навчально-курсового комбiнату
пiдприємства.
Про роботу розповiдає iз захопленням, це вiдчувається одразу:

Олексiй ГУБЕНКО,
капiтан буксиру «Євгенiй Яковцев» портофлоту
Олексiй Володимирович розпочав своє навчання з Морського ПТУ
№14. У 1999 роцi влаштувався до портофлоту пiдприємства матросом
на катер «Буревiсник». Одночасно вступив до Морехiдного училища
iм. О.I. Маринеска, де здобув квалiфiкацiю механiка. Закiнчив Одеське морехiдне училище рибної промисловостi та Одеську Нацiональну
морську академiю, здобувши квалiфiкацiю судноводiя на морському
транспортi. Працював на буксирах «Бурун», «Екватор», «Брiз» та
буксирi «Тiгрiс». У 2010 роцi отримав пропозицiю стати капiтаном
на новому буксирi. Сучасне технiчне оснащення судна потребувало

Наталiя ЗВАРИЧ,
майстер дiльницi господарського обслуговування
ремонтно-механiчних майстерень
Закiнчила Одеський вимiрювальний технiкум за спецiальнiстю механiчнi
вимiрювання. Влаштувалась на пiдприємство у 1987 роцi стрiлком
воєнiзованої охорони. Коли з’явилась можливiсть перейшла до РММ,
де звiльнилась посада завiдувача господарством.
Окрiм основної дiяльностi Наталiя Василiвна – голова цехового комiтету
РММ. Це посада вибiрна, тож кожного року колеги виказують жiнцi свою
довiру i повагу та одностайно обирають її представником пiдроздiлу у
профкомi.

Олександр ЗIЛIНСЬКИЙ,
провiдний майстер дiльницi залiзничних колiй
ремонтно-будiвельного управлiння
Він закінчив Миколаївський залізничний технікум, згодом – Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика та Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
На підприємство влаштувався у 1995 році. На початку свого трудового шляху на підприємстві працював каменярем РБУ. Коли в порту була
утворена залізнична ділянка, перейшов туди монтером колій.
« Моя робота полягає в поточному обслуговуванні та ремонті залізнич-

Микола НЕПОМ’ЯЩИЙ,
охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки
За освiтою Микола Володимирович зоо-iнженер, вищу освiту здобув
у Миколаївському сiльськогосподарському iнститутi. Проте часи були не
з легких – занепад Радянського Союзу. Зiзнається, що знайти роботу за
спецiальнiстю було важко. «Я працюю у порту з 2010 року, прийшов на
посаду контролера КПП i вже 11 рокiв поспiль дуже радий бути частиною такого великого потужного державного пiдприємства», – зiзнається
працiвник. На пiдприємствi 15 контрольно-пропускних пунктiв, працiвники
служби морської безпеки пильно стежать за дотриманням правил про-

Вячеслав НОВАК,
начальник дiльницi станцiйного телефонного зв’язку
господарства зв’язку
Вячеслав Анатолiйович закiнчив Одеський iнститут зв’язку iменi
О.С. Попова, за дипломом вiн iнженер радiозв’язку. На пiдприємство
прийшов у 2011 роцi на посаду iнженера-електронiка. Наразi портовик –
начальник дiльницi станцiйного телефонного зв’язку.
Вячеслав Новак доброзичлива вiдкрита людина, має великий досвiд
роботи в галузi зв’язку, тож охоче передає його молодшим колегам.
«У пiдпорядкуваннi в мене 10 працiвникiв, а на пiдприємствi бiля
1500 абонентiв телефонного зв’язку. Кожен день ми слiдкуємо, щоб

Василь ПАНАСЮК,
слюсар контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики
6 розряду дiльницi електроустаткування та автоматики
тепловодогосподарства
Василь Iгорович закiнчив Одеську нацiональну академiю харчових
технологiй, факультет автоматизацiї технологiчних процесiв. Влаштувався на пiдприємство у 2015 роцi на посаду слюсаря контрольновимiрювальних приладiв та автоматики тепло-водогосподарства. За кiлька
рокiв пiдвищив розряд до найвищого, шостого. До роботи ставиться дуже
вiдповiдально, адже ще юнаком мрiяв працювати в порту.
«На нашiй дiльницi працює 7 слюсарiв та 3 електрики. Ми

Кращi

«Ми працюємо позмiнно, завдань завжди вистачає. З колегами
ми чергуємось: працюємо, як на вантажному районi, так i на
вагоноперекидачi. Приймаємо участь у вантажних операцiях,
здiйснюємо маневри. Робота майстра тепловоза потребує уваги
та концентрацiї».
У Романа Возьянова мiцна родина: дружина працює бухгалтером
у южненськiй полiклiнiцi. Двi доньки-красунi радують батькiв. Вiльний
час портовик присвячує будiвництву власного житлового будиночка. Iз
посмiшкою каже: «Цього хобi менi вистачить надовго».
З нагоди професiйного свята портовикiв зичить рiдному пiдприємству
стабiльностi та розвитку, а колегам – гiдної заробiтної платнi, хорошого
настрою та здiйснення мрiй.
специфiчних знань, якi портовик здобув на курсах у Роттердамi.
«Євгенiй Яковцев» – потужний буксир-кантувальник, який не має
рiвних собi аналогiв на Чорному морi. Висока маневренiсть, потужнiсть та
азимутальний принцип руху – його найголовнiшi переваги. Наше судно
виконує не лише ескортування акваторiєю, а й супроводжує вантажнi
операцiї суден з небезпечним вантажем, так як обладнане системою
пожежогасiння. Цього року ми вiдзначали ювiлей роботи нашого буксиру –
10 плiдних рокiв!», – розповiдає працiвник.
Капiтан – людина рiзнопланова, тож i свiй вiльний час намагається
проводити насичено: Олексiй Губенко – завзятий мисливець та дайвер,
але найголовнiшим вважає час, проведений з родиною – коханою жiнкою
та сином Андрiєм.
У пiдпорядкуваннi працiвницi 6 прибиральниць, що пильно стежать за
чистотою та порядком у примiщеннях пiдроздiлу та на прилеглiй територiї.
«Колектив у нас дуже згуртований. Вже понад 25 рокiв я, як цехком
РММ, займаюсь приватними питаннями портовикiв, кожному намагаюсь
придiлити увагу та дiйсно зробити все, щоб допомогти та пiдтримати. В
людях бiльш за все цiную чеснiсть та прямолiнiйнiсть. Не уявляю свого
життя без роботи»,– говорить Наталiя Зварич.
Весь вiльний час придiляє своїй великiй та дружнiй родинi – мамi, чоловiку,
сину, маленькому онуку та племiнникам. Любить поратись на дачi.
Має надiю, що пiдприємство якнайдовше залишиться у державнiй
власностi, буде процвiтати, розвиватись та нарощувати обсяги перевалки.
Це означає, що у працiвникiв буде достаток, а у сiм’ях лад та спокiй.

них колій. На дільниці працює 25 портовиків. Наше завдання - оперативне
усунення будь-яких недоліків, планування поточних ремонтів, узгодження
деталей з диспетчерською та техвідділом підприємства, адже навіть
мінімальний ремонт потребує зупинки руху вагонів, а отже й вантажних
робіт. І тут на рахунку кожна хвилина», – розповідає Олександр.
Дружина портовика працює на ВРР-2, дочка - економіст в южненській
лікарні. Справжньою розрадою подружжя портовиків є маленький онук
Євген. Має портовик і цікаве хобі – займається вирощуванням винограду,
у колекції понад 30 різних сортів.
З нагоди свята бажає рідному підприємству оновлення та розвитку, а
робітникам – працьовитості та добробуту.

пускного режиму, адже робота на стратегiчно важливому для країни
пiдприємствi, потребує вiдповiдальностi та дисциплiни.
У Миколи Непом’ящего мiцна родина – кохана жiнка та двоє дорослих синiв. Портовик не уявляє свого життя без спорту, у вiльний час
грає у футбол за команду ветеранiв рiдного Березанського району та
завжди приймає участь у Спартакiадi порту. Коли є час, охоче їздить
рибалити.
Напередоднi святкування Дня працiвникiв морського та рiчкового
флоту України Микола Володимирович зичить своїм колегам-портовикам фiнансового благополуччя, мiцного здоров’я, нових звершень та,
звичайно, оптимiзму та сiмейного ладу.

все працювало, вирiшуємо поточнi технiчнi питання. Є в нас i чергова
змiна, працiвники якої швидко усувають будь-якi поломки. Наш вiддiл
також вiдповiдає за електроживлення всiєї будiвлi господарства зв’язку.
Поверхом вище розташований iнформацiйно-обчислювальний центр
порту i забезпечити безперебiйне електроживлення дуже важливо», –
говорить працiвник.
У портовика велика родина: дружина, двоє дорослих синiв та четверо онукiв. Вiльний час намагається проводити в оточеннi рiдних. Зi
студентських часiв займається аматорським туризмом. Жалкує, що всi
новi туристичнi плани довелось скасувати через карантиннi обмеження.
Державному пiдприємству з нагоди святкування Дня флоту бажає
оновлення, розвитку, та, найголовнiше, – передових позицiй у галузi.
вiдповiдаємо за автоматизацiєю тепловодогосподарства. Сюди
входить: обслуговування каналiзацiйно-насосних станцiй, розморожувальних пристроїв (їх на пiдприємствi 5: 2 парових, 1 газовий та 2
наскрiзних), що розморожують змерзлий вантаж у зимовий перiод,
котельних, водонасосної станцiї та комплексу очисних споруд», –
розповiдає слюсар.
У вiльний вiд роботи час портовик охоче займається спортом, надає
перевагу легкiй атлетицi, а ще полюбляє рибалити.
З нагоди святкування прийдешнього професiйного свята – Дня
працiвникiв морського та рiчкового флоту України, зичить рiдному
пiдприємству процвiтання, розвитку та нових рекордiв, а колегам – плiдної
роботи, мiцного здоров’я, сiмейного затишку, миру та любовi!
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ВIТАЄМО ВАС, КОЛЕГИ, IЗ ПОЧЕСНОЮ НАГОРОДОЮ!
ДЯКУЄМО ЗА ВIДМIННУ РОБОТУ, ПИШАЄМОСЬ,
ЦIНУЄМО I БАЖАЄМО НЕ ЗУПИНЯТИСЬ НА ДОСЯГНУТОМУ!

Анжелiка РАРОГ,
головний технолог комбiнату громадського харчування
та торгiвлi
Анжелiка Романiвна закiнчила Одеське вище професiйне училище
морського туристичного сервiсу та Одеську нацiональну академiю харчових технологiй, де вивчала технологiї харчування.
Отримала великий досвiд практичної роботи, працюючи «коком» на
газовозах ЧМП. У 1993 роцi Анжелiка Рарог влаштувалась на роботу
в порт «Южний» на посаду кухара третього розряду. Пiсля народження
доньки, працювала у кафе «Рубiн». Швидко виявила себе професiйним
працiвником та отримала пропозицiю перейти до управлiння пiдприємства

Геннадiй ЧЕКАН,
слюсар з ремонту автомобiлiв 6 розряду автобази
Геннадiй Сергiйович закiнчив професiйно-технiчне училище, за фахом
вiн слюсар-механiк.
Завжди прагнув працювати на пiдприємствi, адже тут на автобазi
працював ще його дiд, Чекан Володимир Серафимович, ветеран порту.
У рiзний час тут працювали i батьки нашого героя.
Символiчно першим робочим днем працiвника стало 1 лютого 2010
року – у цей день автобазi пiдприємства виповнилось 30 рокiв.
«Мiй дiд завжди казав: «Посмiхайся, докладай максимум зусиль та роби
все на совiсть, буде тодi й вiддача». Я намагаюсь слiдувати цiй настановi.

Катерина ЯКIМОВА,
начальник сектору договiрної роботи вiддiлу тендерної
та договiрної роботи
Катерина Сергiївна народилась в мiстi Рибниця, за освiтою приїхала
до Одеси: закiнчила Нацiональний унiверситет «Одеська юридична
академiя».
На пiдприємство Катерина Якiмова влаштувалась у 1999 роцi провiдним
iнженером з договiрної роботи. Згодом перейшла на посаду начальника
вiддiлу роботи з витратними договорами та обiймала її до 2014 року.
Наразi працiвниця – начальник сектору договiрної роботи.
«Наш сектор входить до складу вiддiлу тендерної та договiрної роботи. Нас

Олександр КРАМАРЕНКО,
змiнний майстер навантажувально-розвантажувальних
робiт вагоноперекидача ВРР-2
Він закінчив Запорізьке професійно-технічне училище, отримав кваліфікацію електрогазозварника та слюсаря. У 1996 році влаштувався
у порт на посаду сантехніка РБУ. В 1999 році вступив до сантехнічного
факультету Одеської державної академії будівництва та архітектури за
напрямом «тепло-газозабезпечення та вентиляція». Нові знання надали
можливість перейти на посаду вентиляційника вагоноперекидача. Наразі
портовик працює змінним майстром навантажувально-розвантажувальних робіт вагоноперекидача.

Алла ЄФIМЕНКО,
змiнний заступник начальника начальника вантажного
складу сектору складської роботи ВРР-2
Вона закінчила Одеське Морехідне училище ім. О.І. Маринеска, за
спеціальністю технік-експлуатаційник.
Наша героїня – ветеран порту, вже 24 року працює на вантажному районі.
Спершу була тальманом ВРР, а у 2000 році отримала пропозицію стати змінним заступником начальника вантажного складу сектору складської роботи.
«Моя робота полягає в організації вантажних робіт: ми координуємо
роботу докерів-механізаторів і тальманів. Визначаємо, як правильно розмістити вантаж на складах в причальних зонах. Стежимо за правильним

Свiтлана ПЕТРОВА,
лiкар швидкої допомоги медико-санiтарної частини
Свiтлана Борисiвна закiнчила Одеське обласне базове медичне
училище та Одеський нацiональний медичний унiверситет. Напрям її
пiдготовки – медицина невiдкладних станiв. Пiсля навчання за розподiлом
опинилась в мiстi Южне i майже 6 рокiв працювала в реанiмацiйнiй
бригадi швидкої допомоги.
В 2005 роцi Свiтлана Петрова отримала почесний знак – «Кращий
лiкар Одеської областi». Зiзнається, це досягнення – її особиста гордiсть.
На пiдприємствi вже 15 рокiв працює лiкарем швидкої допомоги: «Трапляються рiзнi випадки, до нас звертаються, як iз загостренням хронiчних

завiдувачем комбiнату громадського харчування. Наразi обiймає посаду
головного технолога комбiнату громадського харчування та торгiвлi.
Найголовнiшим в роботi вважає якiсне виконання професiйних
обов’язкiв: «Ми всiх маємо нагодувати смачно, адже пiсля обiдньої перерви працiвник має повернутись з новими силами до роботи. До моїх
обов’язкiв входить також координацiя працiвникiв комбiнату харчування
та планування закупiвель», – розповiдає головний технолог.
У Анжелiки Романiвни мiцна сiм’я: коханий чоловiк, двоє дiтей та
маленька онука.
З нагоди свята Анжелiка Рарог має найтеплiшi побажання для своїх
колег: «Здоров’я, любовi, гарного самопочуття, сил та, звiсно, комфортної
робочої атмосфери».
Моя посада – слюсар з ремонту автомобiлiв, маю 6 розряд. До моїх
обов’язкiв, як ланкового автобусного боксу, входить обслуговування,
технiчний огляд транспортних засобiв, поточний ремонт. Продовжую
термiн експлуатацiї технiки», – розказує портовик.
Геннадiй Чекан має щасливу родину: разом з дружиною виховують
маленьку дочку Христинку. У вiльний час залюбки займається ремонтом
автомобiлiв на замовлення. Адже це його покликання. Проте за традицiєю,
що склалась в родинi, недiля – день суто сiмейний, цьому правилу нiколи
не зраджує.
Рiдному пiдприємству напередоднi професiйного свята бажає успiхiв,
нових рекордiв та досягнень! Колегам – мiцного здоров’я, сiмейного затишку та невпинного оптимiзму!
у секторi четверо. Ми займаємось оформленням усiх витратних договорiв
пiдприємства: готуємо проекти договорiв, узгоджуємо. Мої обов’язки –
перевiрка правової частини договорiв i, звичайно, перевiрка граматичної
частини, все має бути оформлено належним чином, адже порт розмiщує
документи публiчно в програмi Прозоро», – пояснює Катерина Сергiївна.
Вiльний час Катерина Якiмова присвячує своєму хобi – лiтературi та
кiнематографу. Надає перевагу перегляду якiсних фiльмiв на великому
екранi. А що до книг, то тут наша героїня має широкий дiапазон уподобань:
вiд скандинавських сучасних детективiв та фентезi до класичних романiв.
ДП «МТП «Южний» та своїм колегам з нагоди професiйного свята
бажає стабiльностi, мiцного здоров’я i, звичайно, сонячних погожих днiв
в прямому та переносному сенсi.
«Я займаюсь координацією всіх робіт вагоноперекидача. Майстер –
зв’язуюча ланка між докерами-механізаторами, машиністами тепловозів
та маневровими складачами. Вагоноперекидач працює без перерв,
процес вивантаження не зупиняється і не терпить зволікань», - вводить
в курс справи майстер.
У портовика дружина та двоє синів: старший працює докером-механізатором на підприємстві, молодший здобуває вищу освіту в Одеському національному економічному університеті. У Олександра нетривіальне хобі - нумізматика:
має в колекції, як монети різних держав, так і старовинні екземпляри.
Працівникам підприємства з нагоди професійного свята бажає фінансового благополуччя та міцного здоров’я, адже це фундамент для
щасливого життя!
зберіганням вантажу, щоб уникнути змішання, просипу чи протікання у
разі дощу, наприклад. До наших обов’язків також входить оформлення
відповідних документів, приймання вантажу, нагляд за відвантаженням
у вагони», - пояснює працівниця.
Роботу свою дуже цінує, проте зізнається, що іноді буває важкувато,
адже вантажні операції ніколи не зупиняються.
Чоловік нашої героїні також портовик - докер-механізатор. Познайомилось подружжя на роботі і тепер вже щасливо виховує 2 синівшколярів. Вільний час Алла Григорівна цілком присвячує родині, адже
це – найголовніше, на думку жінки.
З нагоди свята вона бажає своїм колегам-портовикам міцного здоров’я
та сімейного затишку!
захворювань, так i у разi невiдкладних станiв. Бувають i нестандартнi
випадки: минулого року наша бригада швидкої допомоги МСЧ приймала участь в операцiї з порятунку потопаючої в акваторiї людини. Окрiм
безпосередньої роботи з надання медичної допомоги, працiвники МСЧ
регулярно проводять iнструктажi з надання першої долiкарської допомоги», – розповiдає лiкар.
У Свiтлани Борисiвни справжня сiм’я портовикiв: чоловiк працює
механiком у вiддiлi зв’язку, а син – у вiддiлi механiзацiї. У вiльний час
понад усе любить подорожувати разом iз чоловiком.
З нагоди святкування Дня морського та рiчкового флоту України бажає
всiм своїм колегам мiцного здоров’я та оптимiзму, адже цей тандем веде
до успiху.

Вiдзначили кращих
За відмінну працю, хороші показники в роботі,
високий професіоналізм та з нагоди Дня морського
та річкового флоту України нагородами відзначено
наступних працівників нашого підприємства:
Почесна Грамота ДП «МТП «Южний»: Сніжана Бєлькова, Олег Ганзієнко, Валерій Геджин, Володимир Линюк,
Олексій Репецький, Степан Танасов, Тетяна Хрідіна;
Почесна Подяка ДП «МТП «Южний»: Олег Вегерін, Сергій Віленський, Анжела Гадельшина, Ріта Гончарук,

Нагороди до свята
Костянтин Зятьковський, Сергій Ільченко, Максим Кистрюга,
Юрій Комаров, Сергій Лакизюк, Ганна Лукошкова, Вікторія
Лук’янова, Михайло Макарчук, Олексій Рибій, Оксана
Смагіна, Павло Собор, Роман Чертілін, Олена Чуланова,
Ірина Шушваль;
Почесна грамота виконавчого комітету Южненської міської ради: Олександр Жестяров, Сергій Коваль,

Ірина Малишева, Руслан Писаренко, Юлія Райденко, Геннадій Русавський;
Подяка виконавчого комітету Южненської міської
ради: Петро Вагутович, Едуард Гордієнко, Тетяна Кучерява,
Володимир Сміщук;
Почесна грамота Одеської обласної державної
адміністрації: Денис Шипіцин, Володимир Сопель;
Нагрудний знак «Почесна відзнака Асоціації портів України «Укрпорт»: Микола Чамлай, Наталія Зварич,
Анатолій Сторчак, Наталія Цвєткова, Аркадій Кряжевських.
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