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УРОВНЮ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКИХ АЭС
ДАНА ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
С 19 по 21 марта 2012 г. в Украине прошел завершающий этап партнерской проверки национального доклада Украины о результатах дополнительной целевой переоценки безопасности с учетом аварии на АЭС Фукусима Даичи (стресс-тесты).
Национальный доклад был подготовлен ГИЯРУ на основе отчетов, разработанных НАЭК «Энергоатом» для каждой действующей АЭС Украины, а
также отчета по переоценке безопасности ЧАЭС, и передан в Европейскую ассоциацию регуляторов в атомной энергетике (NSREG) в декабре
2011 года.
В феврале 2012 года в Люксембурге состоялось совещание, на котором
украинская команда экспертов ГИЯРУ предоставила презентации результатов переоценки безопасности по каждому тематическому направлению
(экстремальные внешние воздействия, потеря функций безопасности при
длительном полном обесточивании АЭС, анализ тяжелых аварий и аварийное реагирование), а также ответы на вопросы экспертов Еврокомиссии. С учетом предоставленной информации команда независимых экспертов, включающая 6 профильных экспертов NSREG во главе с руководителем направления г-ном Дейвом Шепардом (Регулирующий Орган Великобритании), а также двух наблюдателей от Еврокомиссии, разработала проект отчета об оценке безопасности украинских АЭС.
Заключительный этап партнерской проверки предусматривал посещение
командой экспертов каждой страны с целью обсудить проект доклада, а
также посетить одну из АЭС, чтобы своими глазами увидеть готовность
АЭС противостоять экстремальным внешним воздействиям, полному длительному обесточиванию.
19 марта на совещании в Киеве (в
центральном офисе ГИЯРУ) команда
экспертов представила проект отчета,
а также ряд уточняющих технических
вопросов. После этого команда экспертов разделилась на три группы
для более эффективной работы с
украинскими специалистами. Украинская команда была представлена специалистами ГИЯРУ, ГНТЦ ЯРБ, Дирекции НАЭК, ОП НТЦ и ОП ЮУАЭС.
К концу рабочего дня почти все технические вопросы, ответы на которые
возможно было дать без непосредственного посещения АЭС, были разрешены. Окончательную редакцию
отчета было решено сформировать

после посещения действующей украинской АЭС.
Для посещения эксперты Еврокомиссии выбрали ЮУ АЭС. В программу обхода ЮУ АЭС были включены:
- осмотр промплощадки ЮУ
АЭС ;
- состояние зданий, сооружений,
оборудования систем важных для
безопасности;
- посещение БЩУ, РЩУ;
- посещение ГПЧ-14 – осмотр передвижных насосных установок;
- посещение внутреннего кризисного центра.
Визит команды экспертов на Южно-Украинскую АЭС состоялся 20

марта. После завершения визита руководитель команды г-н Шепард поблагодарил руководство ЮУ АЭС за
предоставленную возможность посетить ЮУ АЭС, отметил энтузиазм и профессионализм работников ЮУ АЭС.
Программа визита была выполнена
полностью, эксперты получили исчерпывающие ответы на все вопросы
непосредственно во время обхода,
так что на заключительном совещании после обхода не было поднято
ни одного вопроса.
В течение следующего дня, в Киеве, команда экспертов доработала
проект отчета на основе информации,
полученной во время визита, и передала финальный черновик отчета
Председателю ГИЯРУ Е. Николайчук.
После финального редактирования и
выпуска печатной версии отчет будет
официально передан ГИЯРУ 24 апреля 2012 года.
В соответствии с положением о
проведении стресс-тестов европей-

ских АЭС результаты партнерской
проверки могут быть оглашены только после официальной передачи отчета Регулирующему органу проверяемой страны. Сегодня можно только
сообщить, что в отчете команды экспертов Еврокомиссии дана объективная оценка уровня безопасности
украинских АЭС, отмечена быстрая и
адекватная реакция ГИЯРУ и НАЭК
«Энергоатом» на события на АЭС
Фукусима Даичи. Предоставленные в
отчете рекомендации национальному
Регулирующему Органу по повышению безопасности могут быть отнесены к большинству эксплуатируемых в
Европе АЭС.
Александр МАРКОВ,
начальник Службы анализа
безопасности ЮУ АЭС.

На снимке: эксперты Еврокомиссии на совещании с руководством
ОП ЮУАЭС.
Фото А.Запольского.

ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ АЭС И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Запрошує Севастопольський
національний
університет ядерної
енергії та промисловості
10 квітня з 14.30 до 16.00 у великій залі Палацу культури «Енергетик» ВП ЮУАЕС (м. Южноукраїнськ) на
старшокласників та випускників загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв Южноукраїнська, Вознесенська, Первомайська, а також Вознесенського, Первомайського, Арбузинського, Братського, Доманівського та інших районів
Миколаївської області чекають керівники Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. Зустріч пройде за участю представників адміністрації Южно-Української АЕС.
Абітурієнтам буде надано докладну інформацію про
правила вступу до навчального закладу, професії, які можна здобути у стінах університету, особливості навчального процесу, а також про можливості та умови працевлаштування у ВП ЮУАЕС після завершення навчання.

ГРАФИК ВЫХОДА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
ОРОИСМИ ОП «ЮЖНО-УКРАИНСКАЯ АЭС»
Телепрограммы «Новости ЮУ АЭС», подготовленные редакцией телевидения ОРОиСМИ,
смотрите на телеканале «Квант» - по пятницам в 18.15. Повтор программы в пятницу - в
21.15, в субботу - в 8.15, в воскресенье – в 18.15, в понедельник - в 7.15.
На областном телевидении «Новости ЮУ АЭС» выходят по пятницам в 20.10. Телевизионные новости размещаются также на официальном интернет-сайте ОП ЮУАЭС:
www.sunpp.mk.ua
Новости ЮУ АЭС слушайте по вторникам, пятницам
на радио «Мелодия»/ТРК «Всесвіт» - в 11.40 и 16.40;
на радио «Хит-FM»/ ТРК «Имидж» в 7.12, 11.49 и 16.49.
Газета трудового коллектива ОП ЮУАЭС «Энергетик» выходит по средам и размещается
на сайте ОП ЮУАЭС.
Для персонала ОП ЮУАЭС
передачи радио Южно-Украинской атомной электростанции на промплощадке АЭС транслируются по вторникам, средам и пятницам в 10.10 с повтором в 12.10.
«Информационные вестники ОП ЮУАЭС»
размещаются в одноименной папке локальной сети АЭС.
Отдел работы с общественностью и СМИ.
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26 БЕРЕЗНЯ—ДЕНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ
кладені старшим поколінням,
не шкодують сил для зразкового виконання завдань, покладених на війська державою
та народом.
Військова частина 3044 з
охорони
Южно-Української
АЕС під керівництвом командира частини полковника Василя Левицького до свого
професійного свята підійшла
з високими показниками в
службово-бойовій діяльності.
Протягом 2011 року всі завдання бойової служби виконано якісно та в повному обсязі, не допущено проникнення на територію об’єкту, що
охороняється, сторонніх осіб
та заборонених предметів,
повернуто державі матеріаль-

Абрамов, Дмитро
Печенюк,
прапорщики Руслан Ічанський,
Олександр Тимофієв, Світлана Палій, Олександр Адаменко, Вадим Чікіт,
Євген Молошник, Сергій Клименко,
Сергій
Вовчук, Олександр Мельник,
Олександр Завалій, Віталій
Свердликівський, Оксана Станковська, Ніна Риженкова,
Микола Харченко, Дмитро
Шелудько,
Наталія
Вовк,
Олена Фадєєва, Андрій Гілка,
Сергій Шматков, Віталій Дер-

Юрій Старенький та заступники командира частини підполковник Вадим Богдан, підполковник Олексій Воловик, майор Олег Худолій та майор
Іван Терещенко.
В цей урочистий день ко-

20 РОКІВ НА ВАРТІ ПРАВОПОРЯДКУ
26 березня поточного року виповнилось 20 років від
дня утворення внутрішніх
військ Міністерства внутрішніх
справ України.
За 20 років свого існування вони перетворилися у міцний, відлагоджений механізм,
який спроможний на високому рівні виконувати покладені
на них Законом України завдання.
Висока боєздатність, пильність, мужність, самовідданість, чесність і непідкупність,
постійна готовність захистити,
прийти на допомогу громадя-

нам, відданість своєму українському народові − ось візитна картка сучасних внутрішніх
військ незалежної України.
Специфіка функцій, які виконують внутрішні війська,
полягає у повсякденному виконанні особовим складом
службово-бойових
завдань,
знаходженні постійно на передовому рубежі боротьби зі
злочинністю, що пов'язано з
підвищеною небезпекою для
здоров'я та життя військовослужбовців.
Нинішні воїни правопорядку продовжують традиції, за-

них цінностей на загальну суму 143 375 гривень.
Кращих результатів у службово-бойовій діяльності та
зміцненні військової дисципліни досягли підрозділи, де командирами є лейтенант Андрій Ткаченко, лейтенант Олександр Пономаренко, старший лейтенант Віталій Костюков. Кращими за військовою
професією є військовослужбовці частини: старші прапорщики Олександр Котомов,
Микола Кривий, Олександр
Огренчук, Сергій Адаменко,
Олександр Коваль, Віталій

манець, Марія Палісіка, Сергій Сальніков, Олена Меделян, Віктор Дідишен, Сергій
Чабан, Валерій Баран.
Цілеспрямовану та ефективну роботу по навчанню та
вихованню підлеглого особового складу проводять офіцери управління частини, коменданти спеціальних комендатур та куратори підрозділів:
підполковник Аркадій Агальцов, підполковник Василь Діденко, майор В’ячеслав Коломієць, капітан Ігор Моспан,
майор Олександр Єрмоленко,
майор Микола Завалій, капітан

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

МІСЬКИЙ КОНКУРС

ЦХОЯТ планируется
ввести в эксплуатацию
в 2015 году

ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ
«ЛЮДИНА РОКУ-2012»
Розпорядженням міського голови від 9.02.2012 року №43-р затверджено Положення щорічного міського конкурсу «Людина року».

К

онкурс проводиться в таких номінаціях:
1. Кращий медичний
працівник - працівникам галузі охорони здоров'я за вагомий особистий внесок у вирішення проблем охорони
здоров'я громадян, медичної
реабілітації осіб, які потребують лікування, у розвиток соціально-трудових відносин, за
високі досягнення у праці.
2. Найвища спортивна
майстерність - фахівцям і організаторам
фізкультурноспортив-ного руху, видатним
тренерам, викладачам фізкультурно-оздо-ровчих та спортивних навчальних закладів та іншим працівникам фізичної культури
і спорту, спортсменам за досягнення високих результатів у спортивних змаганнях, вагомі заслуги у підготовці
спортивних кадрів.
3. Творча гордість Южноукраїнська - діячам культури
та майстрам народної творчості, які створили видатні твори в
галузі вишивки, килимарства,
ткацтва, кераміки, скла, різьблення, моделювання, декоративного розпису, живопису; працівникам закладів культури за

особливі досягнення у розвитку
галузі; діячам образотворчого і
монументального мистецтва за
створення видатних творів у галузі живопису, скульптури, графіки, декоративного і прикладного мистецтва, що дістали високу оцінку громадськості; під
час відбору враховується суспільне визнання в Миколаївській
області та за її межами.
4. Найактивніший благодійник року – небайдужим до
чужих проблем особам, за активну участь у громадському
житті міста, суспільно-важливих
ініціативах, за надання благодійної допомоги.
5. Найактивніший громадський діяч - представникам
громадських організацій та
відомим громадським діячам
міста.
6. Справжній герой Южноукраїнська – особам, що
виявили зразок мужності і героїзму у захисті моральноетичних цінностей, забезпеченні безпеки життя і здоров'я людей.
7. Кращий працівник сфери обслуговування – особам,
які мають високий професійний
рівень, за введення та викорис-

мандування частини щиро вітає з професійним святом ветеранів військ, всіх військовослужбовців та членів їх сімей.
Від усього серця бажаємо
вам міцного здоров’я, родинного благополуччя та злагоди, впевненості у завтрашньому дні, наснаги та подальших
успіхів у службово-бойовій діяльності. Нехай ваше серце
завжди повниться щирою вдячністю людей за вашу благородну працю!
В.ЛЕВИЦЬКИЙ,
командир в/ч 3044.

НАЭК «Энергоатом» прогнозирует ввод первой
очереди централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Р

тання прогресивних форм і методів обслуговування споживачів, культуру спілкування зі
споживачами.
Заявки на участь у конкурсі подаються на розгляд конкурсної комісії до 10 квітня.
До 25 квітня комісія розглядає пропозиції щодо претендентів, визначає переможців
і оголошує їх на офіційній церемонії нагородження в травні під час святкових заходів
до Дня міста.
Додаткову інформацію
щодо
конкурсу
можна
отримати за телефонами:
2-11-25, 2-00-02.

еализация проекта строительства ЦХОЯТ, необходимого
Украине для отказа от дорогостоящих услуг по вывозу и
хранению топлива в России, вместо проектных 4-х растянулась уже более чем на 7 лет.
Напомним, что контракт на строительство между НАЭК
«Энергоатом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце
2004 года, однако по ряду причин, включая изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года,
проект был фактически заморожен. В феврале 2012 года Верховная Рада приняла закон о строительстве хранилища в зоне
отчуждения Чернобыльской АЭС, который вступил в силу 7
марта.
Для сооружения пускового комплекса хранилища, рассчитанного на 3616 отработавших тепловыделяющих сборок
(ТВС), понадобится три года, а на его заполнение - около десяти. Начало эксплуатации этого объекта намечено на 2015
год.
В целом емкость хранилища, строительство которого планируется вести несколькими очередями на протяжении 40 лет,
составит 16529 отработанных сборок.
Строительство ЦХОЯТ позволит НАЭК «Энергоатом» существенно сократить расходы, связанные с обращением с отработавшим ядерным топливом, поскольку атомный оператор откажется от услуг российских компаний, стоимость которых в
настоящий момент оценивается в сумму около 160 млн. долларов ежегодно. Между тем, по оценкам «Энергоатома», эксплуатационные расходы на содержание собственного ЦХОЯТ не
превысят 20 млн. долларов ежегодно.

Конкурсна комісія.

«Урядовий кур’єр».
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Дотримуйтесь правил рибальства!
тверджено у правилах любительського та спортивного рибальства; лов на зимувальній ямі. Усі ці пункти відображені у Правилах любительської та
спортивної риболовлі.

тан рибних запасів в більшості залежить від
С
умов, в яких знаходиться риба й інші мешканці
водного світу. Задача органів рибоохорони – забезпечити раціональне використання живих водних
ресурсів і запобігти порушення рибоохоронного
законодавства.
Головним нормативним актом, яким керуються
органи рибоохорони в своїй роботі, є Положення
про охорону рибних запасів та регулювання рибальства у водоймах. Крім того, ця сфера регулюється законодавчими атами.
Посадові особи та громадяни, порушивши рибоохоронне законодавство, підлягають адміністративній,
кримінальній та матеріальній відповідальності.
Слід звернути увагу на останнє, бо матеріальна
відповідальність дещо змінилась. Матеріальна відповідальність – особливий вид юридичної відповідальності. Вона виникає при наявності шкоди, заподіяної рибним запасам України. Незаконний
лов - це на дільниці річки, де впроваджено платне
рибальство, без наявності риболовного квитка; виловлена риба, яка є меншою за розміром, ніж за-

При матеріальній відповідальності шкода підраховується за особливими розмірами штрафів,
які нині змінилися відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 21.11.2011р. «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного
добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів».
Приклад деяких розмірів штрафів за незаконно виловлену рибу і шкоду, заподіяну водним запасам України (за один екземпляр): тарань (плітка) – 85 грн., товстолоб, білий амур 225 грн., краснопірка - 68 грн., лин -119 грн.,
лящ - 170 грн., сазан -306 грн., сом - 425 грн.,
щука - 340 грн., бичок - 34 грн., карась сріблястий - 17 грн., судак звичайний - 510 грн.
Миколаївдержрибоохорона.

КОМПЕТЕНТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Ташлыкское водохранилище –
не место для отдыха и рыбалки!
Юрий КОЗАК, оперуполномоченный группы уголовного розыска
спецмилиции г. Южноукраинска:
- Наша служба ведёт контроль над
Ташлыкским водохранилищем. Прудохладитель – это техническое водохранилище, входящее
в состав
ОП ЮУАЭС. Рыба, которая живёт в
этом водохранилище, тоже считается
технической, и выполняет роль очистителя водоёма от лишнего планктона во избежание его оседания на втором контуре реактора.
Вышеупомянутое
Постановление
вступило в силу 2 декабря 2011 года.
Согласно этому документу штрафы за
незаконный вылов рыбы значительно
возросли. Приведу пример. За одного
незаконно выловленного толстолоба
раньше пришлось бы заплатить 15

гривен, а сейчас – 255, судак сегодня
обойдётся в 510 грн. в отличие от
бывших 30 гривен.
Конечно, речь идёт о браконьерстве. Браконьер, в отличие от любителя или спортсмена, ловит рыбу в
больших количествах и с целью получения материальной выгоды. Так, 3
марта 2012 года в ходе проведённого
рейда, в районе Арбузинского моста
были задержаны два «рыбака», которые приехали на личном автотранспорте, и занимались незаконным промыслом рыбы. При этом они применяли рыболовецкие сети, которые вообще запрещены для частного промысла. Сотрудниками спецмилиции
был констатирован факт незаконного
вылова ими рыбы в количестве 41
шт., сумма компенсации ущерба за

такое количество рыбы, подсчитанная
рыбинспекцией, составила 10 тыс.
255 грн. Безусловно, в данном случае
браконьеры, после возмещения ущерба, который они нанесли водному хозяйству, будут нести и уголовную ответственность. Мера наказания будет
определена решением суда.
Подобные рейды наша служба
проводит почти ежедневно. За последнее время было составлено несколько административных протоколов. Все задержанные – жители Южноукраинска и прилегающих районов.
Хочется затронуть ещё вопрос, который является особенно актуальным
во время школьных каникул. Не лишним будет напомнить, что в техническом водоёме, таком как Ташлыкское водохранилище, купаться кате-

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

Винесено справедливий
вирок злочинцю
Юридичним вираження відносин власності є право власності,
яке, відповідно до статей 316, 317 Цивільного кодексу України
(далі ЦК України) є право власника на володіння, користування
і розпорядження своїм майном за своєю волею незалежно від
волі інших осіб.

Н

а території міста Южноукраїнська вчиняється ряд злочинів проти
власності, за які законодавством передбачено кримінальну відповідальність.
Так, Володимир Лащенко (з етичних міркувань прізвище та ім’я змінені), 16 вересня 2011 року близько
20-ї години прийшов у квартиру з
компанією молодих людей, де вживали спиртні напої. Під час вживання
спиртних напоїв він побачив, як у одного з молодих людей випав мобільний телефон. В.Лащенко поклав даний телефон на холодильник. Через
деякий час він почав збиратись додому. В цей момент у нього виник умисел на крадіжку мобільного телефону. Скориставшись тим, що за ним ніхто не спостерігає, В.Лащенко викрав
та поклав до кишені одягнених на
ньому штанів мобільний телефон

«Nokia X-2» вартістю 697,00 грн. і вийшов з квартири. Після цього він розпорядився даним телефоном на власний розсуд.
У ході досудового та судового
слідства, на підставі зібраних органом
слідства доказів, підсудний вину у
вчиненому злочині визнавав повністю
та пояснив, що злочин вчинив у зв’язку з перебуванням у стані алкогольного сп’яніння та бажанням продати
викрадений телефон.
Вироком Южноукраїнського міського суду від 14 грудня 2011 року
В.Лащенка засуджено за ч. 1 ст. 185
Кримінального кодексу України до
арешту строком на 2 місяці з відбуванням покарання у кримінальновиконавчій установі.
В.СВІНТКОВСЬКА,
старший помічник
прокурора м. Южноукраїнська.

горически запрещено. Водохранилище создано искусственным путём с
использованием при этом взрывчатки.
Каменистые берега не имеют удобных путей подхода к воде, даже
взрослому человеку очень сложно
было бы зайти в воду, не навредив
себе. Среди детей прослеживается
ещё и такая тенденция: они любят
прыгать в водоём с моста или других
технических сооружений. Ташлыкское
водохранилище – очень глубокое,
особенно в районе моста. Неподготовленный человек может не доплыть
до берега или очень глубоко уйти
под воду. Кроме моста, на Ташлыкском водохранилище есть немало
опасных мест, где расположены технические сооружения. Родители обязаны не только знать, где гуляют их
дети, но и проводить с ними беседы
во избежание несчастных случаев.
Записала
Оксана МИСЮКЕВИЧ.

СЛОВО СПЕЦІАЛІСТУ

Особливості призначення
додаткового покарання

У

практиці розгляду судами кримінальних справ неоднозначно вирішувалося питання щодо призначення додаткової міри покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при засудженні за злочини,
передбачені ч. 1 ст. 366 КК України.
У санкції ч. 1 ст. 366 КК України
(до зміни її згідно із Законом України
№ 3207-VІ від 07.04.2011) за допомогою розділового сполучника «або»
перераховувалися однорідні рівноправні види покарань, суд має право обрати лише одне, залежно від тяжкості
злочину: або штраф, або обмеження
волі з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною ді-

яльністю. Призначення додаткового
покарання до основного покарання у
виді штрафу було можливе лише на
підставі ч. 2 ст. 55 КК України.
Таким чином, потрібно звернути
увагу, що у зв'язку зі зміною санкції
ч. 1 ст. 366 КК України, яка набрала
чинності з 01.07.2011, додаткове покарання за злочини, вчинені після
вказаної дати, є обов'язковим до
обох альтернативних видів основного
покарання, а його незастосування можливе лише на підставі ст. 69 КК
України.
К.КРАВЧЕНКО,
помічник прокурора
м. Южноукраїнська

Вниманию гостей и жителей города!
Эстрадный театр миниатюр «Нон-Стоп» приглашает всех на мюзикл

«Люди Икс с планеты Игрек».
Премьера состоится 1 апреля в ДК «Энергетик».
Начало в 17.00.
Билеты продаются в кассе ДК.
Администрация.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

НОВОСТИ СПОРТА

Праздники
АПРЕЛЯ

Вести с 23 –й
Спартакиады
ЮУООП
17-18 марта в игровом зале
спорткомплекса «Олимп» состоялся турнир по настольному теннису,
в котором приняло участие 20 команд цехов (60 участников).
В личном первенстве среди мужчин победили Олег Значко (ЭРП) на первой ракетке, Олег Куровский (ЦВКВ) на второй ракетке, а среди женщин –
Алла Короткая (АУП).
В командном зачете первое место у теннисистов команды ЭРП – 40 очков из 40 возможных, на втором месте команда АТХ - 36 очков и на третьем
– ЦВКВ (36 очков).
В турнире по футзалу определились лучшие 8 команд (ЭРП, ЭЦ, КП
ТВКХ, АУП, АТХ, ГЭС-ГАЭС, ЦТАИ, ОГПО-1), которые разыграют звание
чемпиона.
После проведенных 6 видов спорта лидируют команды ЦТАИ, АТХ, ЭЦ,
ЭРП, АУП, ЦТПК,

1 апреля — День геолога
_ День смеха

9 апреля — 13-я годовщина пуска Александровской ГЭС

12 апреля — День работников ракетнокосмической отрасли Украины

14 апреля — День ГАИ МВД Украины
15 апреля — Пасха
— День работников уголовного ро-

зыска Украины

18 апреля — Международный день памятников и

Художественная гимнастика

исторических мест

16-18 марта в г.Бендеры проходил Международный турнир, в котором
приняли участие гимнастки из Молдовы и Украины. Впервые в турнире приняли участие и воспитанники тренеров Е.Бурцайло и И.Видиной.
Победителем турнира по программе мастеров спорта стала южноукраинская гимнастка Алина Браницкая, а её подруги по команде Валентина Милета, Екатерина Береза и Валерия Сироченко стали серебряными призерами
турнира.
СУСР ККСС «Олимп».

21 апреля— День окружающей среды Украины
23 апреля —Всемирный день книг и авторского
права
- Всеукраинский день психолога

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
УПтаСЗН ПОВІДОМЛЯЄ

«SMS-начальнику»
З метою розширення меж спілкування з учасниками навчально-виховного процесу в управлінні освіти міської ради запроваджена нова послуга «SMS-начальнику». Відправивши SMS – запитання на 067518-48-75 ви обов’язково отримаєте SMS – відповідь.

Всесвітній день
охорони праці

До відома оперативного персоналу АЕС!

Управління праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради оголошує конкурс стану охорони праці на підприємствах, організаціях та установах Южноукраїнська з метою відзначення Всесвітнього дня охорони праці.
З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті міста Южноукраїнська:
yujnoukrainsk.mk.ua або за телефонами: 5-55-27;
5-55-17.

У зв’язку з тим, що 31 березня на АЕС є робочим днем, для дітей дошкільного віку оперативного персоналу організована робота чергової групи при ДНЗ №8.
Управління освіти.

101 НАПОМИНАЕТ

Алкоголь - спутник пожара
Пьянство - это один из главных тормозов развития нашего общества. С пьянством связаны прогулы и тунеядство, хищения и хулиганство, аварии и брак в
промышленности. В социальной сфере пьянство ведет к деградации и разложению личности, к невосполнимым потерям творческой энергии, губительно сказывается на семейных отношениях.
Борьба с этим социально-опасным и коварным злом зачастую ведется формально, а отношение к пьяницам годами складывается жалостливо-снисходительное.
А между тем пьянство является одним из основных условий возникновения пожаров и гибели людей на них. Но самое страшное, когда по вине пьяниц гибнут
дети.
По статистике ежегодно в Украине происходит в среднем 60000 пожаров на
которых гибнет более 2000 человек, материальный ущерб составляет около 60
миллионов гривен, а ежедневно пожары уносят жизнь 6 человек. В Николаевской области ежегодно происходит в среднем 2000 пожаров, на которых гибнет более 80 человек,
материальный ущерб составляет около 5 миллионов гривен, ежедневно происходит 6 пожаров.
Каждый десятый пожар происходит по вине нетрезвых лиц. Кто-то уснул с непотушенной сигаретой, кто-то забыл выключить телевизор или газовую плиту.
Каждый случай пожаров с гибелью людей - это трагедия семей, большой материальный и моральный урон для общества.
Будьте осторожны с огнем!

Встановлення перил
біля та в під'їздах
житлових будинків

С.ДЕНЬКОВИЧ, инженер по РБ.

Выражаем благодарность коллективу ЦДТУ и АТХ ОП ЮУАЭС, хору ветеранов, гимназии, всем
близким, соседям и друзьям за помощь в организации похорон нашего мужа, отца, дедушки
Князева Анатолия Сергеевича.
Семьи Князевых и Калинчук.
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Вже другий рік поспіль в місті проводиться
робота з облаштування перилами під’їздів житлових будинків.
У 2011 році було встановлено 37 поручнів
всередині та біля під’їздів житлових будинків.
На даний напрямок роботи з бюджету міста було використано 26856,24 грн., в 2012 році планується витратити 30 тис. грн.
Першочергово встановлюються перила біля
під’їздів житлових будинків, де проживають інваліди, та за особистими заявами жителів міста
після проведення обстеження.
Для вирішення питання встановлення поручнів біля або в житлових будинках необхідно
звернутися до управління праці та соціального
захисту населення особисто для написання заяви в каб. №5.
Довідки можна отримати за телефоном
2-02-16.
С.ЧАБАНОВА,
головний спеціаліст з питань
обслуговування інвалідів.
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