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Результати роботи

Новини адміністрації МП Південний
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Номенклатура вантажiв включає руду, чавун, вугiлля, 
зерновi та продукти їх перероблення, обладнання. Обробка 
експортної руди збiльшилася на 4,8 мiльйонiв тонн (+53% 
у порiвняннi з 2019 роком), становить 13,7 мiльйонiв тонн. 
Зростання перевалки експортних вантажiв дорiвнює 47% 
до показника минулого року.

Держстивiдор обробив 6 суден з компонентами для 
вiтрогенераторiв: колони, гондоли, хаби, приводи. Вперше 
ДП «МТП «Южний» опрацювало великогабаритнi елементи 
вiтроелектростанцiй – лопатi. Перед розвантаженням даного об-
ладнання було проведено розширення дорiг, пiдготовку складiв, 
розроблена технологiя обробки негабаритних вантажiв.

«Колектив порту «Южний» впевнено продовжує 
багаторiчну iсторiю успiху – лiдируючий порт морської галузi 
України. Рiшучiсть i стiйкiсть спiвробiтникiв допомогли пройти 
дуже непростий 2020. Ми готовi створювати процвiтаючий 
регiон i багату країну в 2021», – зазначив в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Протягом 2020 року Морський торговельний порт 
«Южний» обробив 330 суден, включаючи 154 судна типу 
Capesize. Кiлькiсть судозаходiв на 36% вище за торiшнiй резуль-
тат. 257 010 пiввагонiв оброблено колективом держстивiдора 
в 2020 роцi. Цей показник на 19% вище минулорiчного.

У 2020 роцi головними виробничими завданнями були 
збереження стабiльного вантажопотоку i розширення но-
менклатури вантажiв. Колектив ДП «МТП «Южний» успiшно 
це виконав. Вкрай важливим завданням було i залишається 
– збереження здоров’я портовикiв.

«Пiсля максимально високих показникiв у минулому роцi нашi 
плани на цей рiк ще бiльш масштабнi. Ми готовi до успiшного 
виконання договiрних зобов’язань, збiльшуючи швидкiсть та 
покращуючи якiсть вантажних робiт. Заплановано розпочати 
реалiзацiю важливих проектiв з модернiзацiї пiдприємства, 
а саме – модернiзацiя перевантажувального комплексу екс-
портних вантажiв, будiвництво перевантажувального комплексу 
iмпортних вантажiв та нового вагоноперекидача. У 2021 роцi 
особливу увагу будемо придiляти проведенню поточного 
ремонту задля забезпечення безперебiйної роботи переван-
тажувальної технiки», – коментує Сергiй Ковшар.

Портовi оператори морського порту Пiвденний 
встановили абсолютний рекорд з вантажообiгу 
серед всiх українських морпортiв – 61 млн 665 
тис. тонн. Такий показник було досягнуто за 
12 мiсяцiв 2020 року.

За даними головної диспетчерської Адмiнiстрацiї морсько-
го порту Пiвденний вантажообiг експортних вантажiв склав 
47 млн 630 тис. тонн (+20,2 % до показникiв 2019 року), 
iмпортних – 7 млн 211 тис. тонн (– 0,7 % до показникiв 
2019 року).

Транзитних вантажiв було оброблено 6 млн 477 тис. тонн 
(– 6,6% до показникiв 2019 року).

Топ-п’ятiрка найбiльших суден, якi заходили в 
морський порт Пiвденний у груднi 2020 року.

HUAHINE – дедвейт судна становить 205875 тис. тонн. 
На причалi №5 ДП «МТП «Южний» на балкер було наван-
тажено 72,7 тис. тонн руди. На причалi №20 ТОВ «ТIС» – 

130,1 тис. тонн. Сумарно на борт «кейпсайзу» було пiднято 
202,9 тис. тонн руди.

MARAN HERO – дедвейт судна становить 180940 тис. тонн. 
На причалi №6 ДП «МТП «Южний» на балкер було навантажено 
54,4 тис. тонн руди. На причалi №19 ТОВ «ТIС» – 123,4 тис. тонн. 
Сумарно на борт «кейпсайзу» було пiднято 177,8 тис. тонн руди.

Найбiльший вантажообiг 
в iсторiї ДП «МТП «Южний»

«Цифра Року» – 61 млн 665 тис. тонн
Перевантаження каботажних вантажiв збiльшилась бiльше 

нiж в 12 разiв у порiвняннi з минулим роком i склало 346,6 
тис. тонн.

Навалювальних вантажiв  в  морському порту 
Пiвденний було оброблено 52587,3 тис. тонн (+14,3% 
до показникiв 2019 року), наливних – 5319,7 тис. 
тонн (+23,9 % до показникiв 2019 року), генеральних 
вантажiв було оброблено 3758,8 тис. тонн (+5,6 % до 
показникiв 2019 року).

Лiдери в номенклатурi вантажiв – вугiлля, руда, зерновi. 
Переробка контейнерiв в морському порту Пiвденний за 
звiтний перiод збiльшилась на 7,5% в порiвняннi з попереднiм 
роком i склала 3236,2 тис. тн. (244 858 TEU.)

Велетнi Пiвденного STAR OPHELIA – дедвейт судна становить 180642 тис. 
тонн. На причалi №6 ДП «МТП «Южний» на балкер було 
навантажено 177,7 тис. тонн руди.

CAPE PRIDE – дедвейт судна становить 181408 тис. 
тонн. На причалi №5 ДП «МТП «Южний» на балкер було 
навантажено 177,6 тис. тонн руди.

KSL SEATTLE – дедвейт судна становить 181015 тис. 
тонн. На причалi №5 ДП «МТП «Южний» на балкер було 
навантажено 178,4 тис. тонн руди.

18,8 мiльйонiв тонн вантажiв перевалив Морський торговельний порт «Южний» у 2020 роцi. Це 
максимальний показник за всю iсторiю пiдприємства, який вище за попереднiй рекорд на 24%. 
ДП «МТП «Южний» є найбiльшим державним стивiдором за обсягом вантажообiгу.
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Нагорода Гордість 
колективу

Усi виробничi досягнення морського торговельного 
порту «Южний» та звання найкращого 
державного пiдприємства – флагмана портової 
галузi це, в першу чергу, заслуга його працiвникiв –
портовикiв, якi щодня, щогодини роблять 
все можливе, аби рiдний порт процвiтав. Ми 
продовжуємо розповiдати саме про таких 
працiвникiв – досвiдчених професiоналiв, наших 
з вами колег, вiдзначених за вiдмiнну роботу у 
2020 роцi. Знайомтесь:

Вiктор ЛIННIКОВ, 
токар автобази

Вiн закiнчив Одеське профтехучилище №11 та здобув 
квалiфiкацiю токаря. Деякий час працював за спецiальнiстю, 
вiдслужив в армiї, працював у риболовецькiй флотилiї.

У 1996 роцi влаштувався до автобази порту, де обiймає 
посаду токаря вже понад 24 роки. Вiктор має найвищий 
професiйно-квалiфiкацiйний рiвень: вiн токар 6-го розряду.

«Професiя токаря пов’язана з пiдвищеною небезпекою. 
Працюють в цiй галузi чоловiки, так як професiя вимагає фiзичної 
сили та терпiння. Токар – це одна з найскладнiших робiтничих 
професiй. В залежностi вiд того, з чим пов’язана галузева 

приналежнiсть пiдприємства, iснує кiлька видiв професiї: роз-
точувальник, заточник, унiверсал, карусельник, револьверник. 
Я, наприклад, токар-револьверник», – пояснює портовик.

Токарний цех автобази обладнаний токарним, фрезуваль-
ним, свердлильним, заточувальним верстатами, гiдравлiчним 
пресом та верстатом для розточування гальмiвних накладок. 
Вiктор виконує все токарне оброблення, необхiдне для ре-
монту транспортних засобiв.

У Вiктора мiцна родина: дружина та двоє чудових дiтей. 
У вiльний час займається риболовлею, має компанiю друзiв-
однодумцiв, з якими частенько їздить «на коропа».

Портовик бажає колегам пiднесеного настрою, енергiї 
та оптимiзму.

Олена ЯСИНСЬКА,
змiнний майстер 
навантажувально-розвантажувальних робiт 
комплексу вагоноперекидачiв ВРР-2

До порту вона прийшла пiсля закiнчення факультету 
«Механiзацiя портових перевантажувальних робiт» Одесь-
кого водного i нiяк не сподiвалась, що нова робота настiльки 
вiдповiдатиме її дипломному проекту.

«Менi цiкаво тут працювати. Приходжу на роботу iз задо-
воленням, приймаю змiну, перевiряю справнiсть обладнання, 
з людьми спiлкуюсь, отримую вiд диспетчера план-завдання, 
дiзнаюсь, який буде вантаж, його обсяги, кiлькiсть тепловозiв, 

замовляю вагони, з’ясовую, який ротор в роботi i планую 
робочий день. Нудно не буває нiколи, робота мене тримає 
в тонусi усi 12 годин», – розповiдає Олена.

Колектив, де вона працює, на 98% складається з 
чоловiкiв: докери-механiзатори, машинiсти тепловозiв, 
формувальники потягiв, вагонники. Та й робота зовсiм не 
жiноча – комплекс вагоноперекидачiв, район, причали, 
рухомий склад, залiзничнi колiї, вагони, вантажнi склади 
тощо. Але попри все Оленi працюється легко тому, що в 
роботi вiдчуває постiйну пiдтримку i допомогу чоловiкiв-
колег, професiоналiв своєї справи. Олена вважає свiй ко-
лектив найкращим i усiм бажає мiцного здоров’я та завжди 
хорошого настрою.

Олександр ЧУМАЧЕНКО, 
складач поїздiв залiзничної дiльницi ВРР-2

За освiтою вiн вiйськовий iнженер, офiцер запасу, 
проте бiльша частина його трудового життя все ж 
пов’язана з залiзницею. Спочатку станцiя «Берегова», 
i вже майже 15 рокiв – залiзнична дiльниця порту 
«Южний».

«Складачi поїздiв на причалi i вагоноперекидачi – очi 
i вуха машинiста», – говорить Олександр. «Усi потяги, 
з вантажем чи порожнi, рухаються вагонами вперед, 
тепловоз завжди позаду, а я знаходжусь на пiднiжцi ва-

гону, що спереду, i даю вказiвки машинiсту стосовно усiх 
маневрових робiт».

Вiн звик до такої роботи за будь-якої погоди i пори року пiд 
вiдкритим небом i навiть бачить в нiй певну романтику, коли 
керує рухом потяга, довжиною у 350 метрiв. «Робота така, 
що треба бути зосередженим i уважним. Темпи виробництва 
постiйно зростають i при цьому важливо дотримуватись 
правил технiки безпеки», – переконаний Олександр. Їх вiн 
знає добре, бо рiк працював iнженером з охорони працi. 
Зiзнається, з колективом i керiвництвом йому пощастило. 
Олександр бажає портовикам завжди бути щасливими, до-
лати будь-якi перешкоди та завжди залишатись оптимiстами!

Роман АЛЄМАНОВ, 
береговий боцман портового флоту

Цей рiк для нього ювiлейний – 25 рокiв роботи в порту 
«Южний». Освiту отримав в одеському училищi, де готують 
матросiв для риболовецького флоту i пiсля декiлькох рейсiв 
прийшов до портофлоту «Южного». Працював на багатьох 
судах портофлоту, зараз керує командою берегових матросiв, 
вiдповiдає за швартування суден, займається господарськими 
питаннями: слiдкує за чистотою i порядком на територiї.

«Робота для мене звична. Складнощi – хiба коли аврал 
через негоду. Тодi швартування вимагає особливого вмiння 
та зусиль. Але допомагає вправнiсть, напрацьована роками. 

Головне – дотримуватись правил технiки безпеки. Про це 
я щоразу нагадую своїм матросам», – розповiдає Роман.

Вiн вважає себе щасливою людиною, бо завжди iз за-
доволенням йде на роботу, як i з роботи додому, де на 
нього чекає родина – кохана дружина i двоє донечок. Все 
життя захоплюється iнтелектуальними iграми, був навiть 
капiтаном портової команди КВН. Але зараз головне захо-
плення – нумiзматика, колекцiя нараховує бiльше 2-х тисяч 
екземплярiв. Улюблений вiдпочинок – сiмейний, на природi 
з палаткою, найчастiше в Карпатах.

Колективу портофлоту, який вважає найкращим, Ро-
ман бажає традицiйних «сiм футiв пiд кiлем», а рiдному 
пiдприємству – процвiтання!

Олександр БIЛАН, 
заступник начальника електрогосподарства

За освiтою вiн – iнженер-електромеханiк i порту 
ось уже 15 рокiв органiзовує обслуговування, ремонт i 
ефективну експлуатацiю електроустановок. Їх чимало – 
29, i розташованi вони практично на всiй територiї 
пiдприємства. Саме завдяки цим установкам i працює 
весь порт – крани на причалах, комплекс вагонопере-
кидача, об’єкти ТВГ i так далi. Свою роботу Олександр 
вважає цiкавою через постiйне оновлення i модернiзацiю 
устаткування.

«Таке потужне пiдприємство, як наш порт «Южний», 

має бути найкращим на ринку вантажних послуг. А без 
сучасного електроустаткування це зробити буде складно. 
Менi подобається те особливе вiдчуття, коли доводиться 
миттєво приймати рiшення за складних ситуацiй. Єдине, 
що не дуже полюбляю, так це паперову рутину, але 
дiватись нiкуди – доводиться робити», – посмiхається 
Олександр.

У вiльний вiд роботи час вiн захоплюється сучасними 
настiльними iграми, любить живе спiлкування з друзями, 
кiнофiльми та катається на велосипедi, незалежно вiд пого-
ди i пори року. Цiнує життя, яке воно є, а в людях – чеснiсть. 
Усiм портовикам Олександр бажає найголовнiшого – 
здоров’я!

Сергiй БОДНАР, 
докер-механiзатор ВРР-2

Працювати в порту «Южний» вiн почав 18 рокiв тому 
слюсарем з ремонту устаткування вагоноперекидача. 
Пiдняв розряд слюсаря з другого до шостого i перевiвся в 
докери. На причальних ПРС оглядав, зачищав, регулював 
конвеєрну стрiчку, «крутив» вагони на роторi, на стакерi 
формував вантажнi партiї та iн. Робота не з легких, але не 
для Сергiя.

«Я нiколи не боявся важкої роботи, а в порту «Южний», 
хоч i складно, особливо на вагоноперекидачi, знаю, за що 
працю. Стабiльна зарплата, чудовий колектив, хороше 

керiвництво, один iз кращих в галузi соцiальний пакет. Я 
задоволений», – говорить Сергiй.

Зараз вiн – ланковий змiни, отримує завдання вiд 
керiвника, розставляє людей на робочi мiсця, слiдкує за 
процесом. Щасливий вiн i в особистому життi – є улюблена 
дружина, двоє дiток. Донечка – спортсменка, син роздiляє 
татове захоплення риболовлею. Рибалять, i на морi, i на 
ставках, i на рiчках. Ще одне захоплення Сергiя – дача. Там 
вiн власними руками побудував будинок, посадив дерева. «А 
син є, – посмiхається Сергiй, – так що програма виконана». 
Сам працелюбний, Сергiй i в iнших людях цiнує цю якiсть, так 
само як чеснiсть та щирiсть. Всiм портовикам бажає удачi i 
досягнень у роботi.
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Дмитро ГОРДIЄНКО, 
в.о. провiдного iнженера 
виробничо-технiчного вiддiлу РБУ

Шiсть рокiв тому вiн прийшов до порту «Южний» 
молодим спецiалiстом з дипломом Одеської державної 
академiї будiвництва та архiтектури. Професiю обрав 
не випадково. Ще школi завжди чiтко уявляв, як проект 
буде виглядати в реальностi. Тому у виборi професiї не 
сумнiвався.

«В порту «Южний» менi доводиться багато працювати 
з документами, це невiд’ємна частина моєї роботи: опра-

цювання службових записок, розгляд технiчних рiшень 
та робочих проектiв. Я тiсно спiвпрацюю з начальниками 
дiльниць та проектно-кошторисним вiддiлом. Шкода лише, що 
в нас так багато бюрократичних моментiв, хотiлося б менше 
часу витрачати на паперову писанину i бiльше займатись 
будiвельними проектами»,– каже, посмiхаючись Дмитро, i 
додає, що без цiєї рутини також не можна.

Найцiкавiшим проектом для себе вважає реконструкцiю 
їдальнi №2. Порт цiнує за стабiльнiсть, гарантовану роботу i 
гiдну її оплату. Дмитру подобається працювати в молодому, 
професiйному колективi, якому щиро бажає оптимiзму та 
хорошого настрою.

Костянтин ГУМЕНЮК, 
електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування РММ

Електрик-високовольтник за освiтою, вiн працює в порту 
«Южний» сiм рокiв. Органiзовує можливiсть проводити 
ремонтнi роботи слюсарям, що обслуговують устаткування 
на комплексi вагоноперекидача.

«Коли я влаштувався в порт, одразу вiдчув, наскiльки це по-
тужне пiдприємство, який масштаб виробництва, скiльки задiяно 
людей, технiки, скiльки процесiв вiдбувається одночасно. Це 
вражає i захоплює, а особливо – вiдчуття власної спiвпричетностi 
до всього цього», – дiлиться враженнями Костянтин.

Вiд його роботи залежить багато. Але найголовнiше – 
безпека iнших людей. Лише пiсля того, як все перевiрить, 
все вiдключить, все огляне, Костянтин дає дозвiл слюсарям 
на проведення ремонту. Головним у життi вважає людянiсть, 
завжди намагається зрозумiти iншого, поставити себе на його 
мiсце, знайти пiдхiд. Нiколи не пройде повз, якщо потрiбна 
допомога.

Поза роботою Костянтин свою увагу придiляє сiм’ї, дiтям-
старшокласникам, коханiй дружинi. Ранiше грав на гiтарi, 
захоплювався мiнi-футболом, навiть був кращим воротарем 
одного з районiв Одеси. Зараз на це трохи бракує часу. 
Бажає, щоб бiльше було хороших людей i щоб завжди усi 
мали хороший настрiй!

Вячеслав МОШНЯГА, 
слюсар 6 розряду з ремонту та обслуговування 
перевантажувальних машин гаража малої 
механiзацiї ВПМ

Вiн народився i вирiс в одному iз мальовничих сiл 
Одещини. Приїхав до брата в мiсто Южне i вирiшив зали-
шитись у цьому невеликому, але затишному мiстi на березi 
моря. Роботу знайшов в порту «Южний» i вже дванадцять 
рокiв працює слюсарем у внутрiшньо-портовiй механiзацiї. 
Його робота – пiдготувати важку перевантажувальну технiку 
до ремонту, вимити двигун та брати участь в ремонтi.

«На такому пiдприємствi, як наше погано працювати 
не можна. Для роботи створено всi умови, ставлення до 
працiвникiв хороше, є стабiльнiсть з виплатами зарплати. 
А технiку я люблю, працювати iз «залiзом» для мене одне 
задоволення. Тому завжди з радiстю йду на роботу», – го-
ворить Вячеслав.

Вдома на портовика чекає славна родина: троє 
синiв-юнакiв та дружина. Роботи бiля приватного 
будинку вистачає, господарством займаються разом, 
допомагають один одному у всьому. Вячеслав вважає 
себе щасливою людиною i дякує Богу за чудову сiм’ю i 
хорошу роботу. Своїм колегам бажає щастя, здоров’я 
миру та злагоди.

Тетяна НОВIЦЬКА, 
iнспектор з документального забезпечення вiддiлу 
охорони СМБ

Вона вже дев’ять рокiв працює в «безпецi» порту. Має 
двi вищi освiти – технiчну i економiчну. Її робота – опра-
цювання усiх нормативних документiв вiддiлу охорони. 
А їх чимало.

«Я маю бути особливо зосередженою та уважною тому, 
що специфiка моєї роботи iнша, скажiмо, наближена до 
служби в армiї. Але я звикла. Навiть у вихiднi думаю про 
свої документи, спiлкуюсь зi змiнними працiвниками, кон-
сультуюсь з начальниками змiн. Добре, що чоловiк також 

працює у сферi безпеки, тому з розумiнням ставиться до 
цього», – посмiхається Тетяна.

Головний принцип у життi нашої героїнi – ставитись до 
iнших так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Вона щиро 
вiрить у цей кругообiг добра в природi, тому живе, нама-
гаючись допомогти iншим, i працює з вiдчуттям особливої 
вiдповiдальностi.

Найдорожчим у життi для Тетяни є її родина – красуня-
донечка та маленький син i, звичайно, чоловiк та батьки. У 
вiльний час вишиває бiсером картини. Це своєрiдний релакс. 
А готовi роботи дарує родичам.

Своїм колегам Тетяна бажає, щоб рiк, який настав, ви-
правив усi помилки минулого i виконав все, що не збулось!

Наталiя ОЛЕЙНИК, 
працiвник виробничих i службових примiщень 
дiльницi охоронної сигналiзацiї та господарського 
забезпечення господарства зв’язку

За освiтою вона будiвельник – штукатур, плиточник, об-
лицювальник. Але за фахом довго працювати не довелось. 
Невдовзi пiсля навчання вона вийшла замiж i чоловiк не до-
зволив коханiй дружинi так важко працювати.

«В порту «Южний» я працюю вже п’ять рокiв. Менi 
довiрили наводити чистоту i порядок на другому поверсi 
господарства зв’язку. Це дiльниця, доступ до якої має об-
межена кiлькiсть людей. На роботу завжди йду з великим 

задоволенням, тому що працюю з чудовими людьми. Це 
дуже важливо, коли в колективi є взаємоповага, пiдтримка i 
взаєморозумiння. Я вважаю, що менi дуже поталанило з цим. 
Портовики – особливi люди», – зiзнається Наталiя.

У нашої героїнi двоє дорослих дiтей, троє онукiв. Разом 
iз чоловiком вона на дачi будує невеличкий будиночок, де 
успiшно застосовує своє вмiння будiвельника. Чоловiк уже 
не проти. Мрiє пiсля виходу на пенсiю створити на дачi не-
величку ферму – родина дуже полюбляє домашнє молоко, 
особливо онуки. Ну як їм вiдмовити?

Порт «Южний» цiнує за стабiльнiсть, бажає йому 
процвiтання на багато рокiв, а кожному портовику – мiцного 
здоров’я. Це головне!

Олександр СОЛОМЯНИЙ,
начальник сектору автоматизованих 
iнформацiйних систем IОЦ

Вiн закiнчив факультет «комп’ютернi мережi та систе-
ми» Одеської академiї холоду, хоча батьки бачили його 
лiкарем, а самого Олександра завжди тягнуло до музики i 
театру. З цим не склалось, але тепер є серйозна професiя i 
вiдповiдальна робота.

«Мої обов’язки – пiдтримка серверiв порту, їх обслугову-
вання, оновлення програмного забезпечення, антивiрусний 
захист операцiйних систем тощо. Ми вiдслiдковуємо i блоку-
ємо вiруси, спам-фiшинговi листи, якi приходять перiодично у 

великiй кiлькостi. Для цього необхiдно застосовувати сучаснi 
технологiї, тому маємо завжди бути в трендi нових розро-
бок. А це означає постiйне навчання – самоосвiта, участь у 
вебiнарах та iнше», – розповiдає Олександр.

Розвантажити мозок допомагає влiтку – велосипед, взимку 
– художня лiтература i гра на гiтарi. А ще Олександра разом 
iз дружиною тiшать невеличкi сiмейнi концерти фортепiанної 
музики у виконаннi десятирiчної донечки. Це особливi вiдчуття.

Олександр три роки працює в порту «Южний» i цiнує його 
за стабiльнiсть i чудовий колектив. Заради цього вiн готовий 
щодня так рано вставати. Це єдине, до чого за цей час вiн ще 
не звик. Усiм колегам-портовикам наш герой бажає добра 
та втiлення усiх задумiв!

Валентина СЕЛЕЦЬКА, 
вагар дiльницi вагових операцiй 
та вагового контролю у складi ВРР-2

Загальний стаж роботи на пiдприємствi – 26 рокiв. Починала 
Валентина касиром їдальнi №4. За деякий час стала працю-
вати поваром, дуже вже їй це подобалось. Протягом 23 рокiв 
iз захопленням готувала, це було її покликанням, але через 
стан здоров’я довелось залишити кухню. Тепер Валентина 
зважує вантажiвки i пильнує, щоб не було надлишкiв вантажу.

«Я вношу всi данi про автомобiль в комп’ютер, хоча в 

бiльшостi випадкiв на товарно-транспортних накладних за-
раз є QR-код, який я сканую i всi данi вносяться автоматично. 
Потiм машина заїжджає на платформу i спецiальний апарат 
показує вагу i видає чек. Якщо є надлишок – повертаю авто 
назад на склади, щоб вiдiбрали зайве. За змiну проходить 
12 машин, а коли йде завантаження шроту буває i 140,  у моєї 
напарницi було i 163. Змiна проходить швидко, нудьгувати 
не доводиться», – розповiдає Валентина.

Вона цiнує в людях вмiння розумiти один одного i вмiння 
дружити. Чоловiк i старший син – теж портовики, є ще мо-
лодша донечка. 

Ми вiтаємо усiх наших героїв i щиро дякуємо за вiдмiнну роботу. Хай щастить вам усiм у життi.
Нових звершень у працi та злагоди в родинах!
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Замовлення № 200785 
Номер підписаний до друку 22.1.2021 р.

У пiдроздiлах

 

Свято

Не забудьте привiтати з днем народження!
23 сiчня. Задверняк Є.С., Каменчук Н.М., Килинич С.В., 

Козеренко В.А., Лесик Н.В.
24 сiчня. Бродарська О.Є., Волчевська Л.С., Гакк I.М., 

Глотов К.С., Микитан О.I., Осипенко Н.I., Пашков О.В., 
Рибачок А.А., Солоїд М.В., Старчеусенко Ю.М.,Федоров П.О.

25 сiчня. Атанасов С.В., Гершкович Т.О., Дяченко О.I., 
Котов Г.Г., Кравцов Д.А.

26 сiчня. Бєлькова С.А., Ганзiн I.В., Дуда О.Б., 
Калениченко С.М., Капрiян Л.Я., Касапчук О.М., Подимов Ф.В., 
Романовський I.В., Шрамков О.Г., Якубов О.М.

27 сiчня. Безносюк М.В., Бiлоконенко О.М., 
Бойченко О.М.,  Дяченко О.А., Журавльов О.М., Кравченко М.М., 
Логоша Ю.М.,  Мамай Ю.В., Орєшина М.П., Прокопчук Ю.О., 
Семчук С.В.

28 сiчня. Бикова Т.П., Васильєв О.М., Вiнницький В.В., 
Дюльдiн О.В., Камєнєв Е.С., Козлов А.В., Мазур О.В., 
Мудрак М.М., Петрова С.Б., Прищинська Ж.В., Сологуб В.М., 
Степанова Н.Г., Сулiма С.П., Тарасенко С.А.

29 сiчня. Костина О.I., Лукiянчук О.В., Медведєва Н.А.,
Трикоцький М.М.

30 сiчня. Градусов М.О., Гринишин В.В., Жемаркiна К.А., 
Загорняк О.О., Караваєва З.О., Коваленко М.I., Куц М.I., 
Лисицький Ю.А., Марiчєнко О.С., Рубан В. В., Сафарян К.Е.,
Щербина В. М.

31 сiчня. Бабiй I.Г., Бондаренко В.Ю., Гадайчук I.М., 
Жежера В.В., Зеленчук О.В., Латенко О.Є., Непомящий О.В.,

Рибiй О.Л., Тимофєєв Г.Г., Фомiна Н.С., Чебан В.В., 
Щельнiков В.П.

1 лютого. Артюхiн В.О., Луценко Є.В., Полякова О.О., 
Ярош С.В.

2 лютого. Анiсiмов О.А., Балакiн А.М., Богуцька Н.С.,
Вакарчук Р.П., Грибонос О.В., Єрьоменко I.В., Єфiменко I.П., 
Кiчко Д.В.,  Койса Л.М., Кузьменко О.Р., Марiн С.С.,
Матвєєв Є.В., Нiконенко М.О., Остапенко А.Л.

3 лютого. Атанасова А.Ю., Iгнатьєв М.I., Коровiн О.М., 
Кравченко С.Д., Кривенко С.О., Назарук I.А.

4 лютого. Бабiй О.О., Iванов П.В.
5 лютого. Дяченко С.О., Єгорова Л.Г., Косянчук О.В., 

Мошкiн Є.В., Слободянюк В. В., Степанець В.Ю., 
Чабан С.В.

На базi вiдпочинку «Лагуна» портовики зустрiли 
свято Хрещення Господнього.

Бiля моря вiдбувся обряд водоосвячення, а потiм усi ба-
жаючи змогли зануритися у воду.

Водохреща святкуємо разом

Напередоднi зимових свят в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй  Ковшар та голова 
профспiлкового комiтету Сергiй  Маслов зустрiлися 
з трудовими колективами нашого пiдприємства. 
В теплiй передсвятковiй атмосферi керiвництво 
ДП «МТП «Южний» привiтало портовикiв з 
прийдешнiми святами. А найкращим працiвникам 
вручили почеснi грамоти та подяки.

«Щиро дякую за вашу працю та ефективнiсть. Наприкiнцi 
року ми згадуємо найкращi подiї, найтеплiшi зустрiчi та 
найприємнiшi слова. У нас багато здобуткiв та високих 
показникiв. Напередоднi свята ми чекаємо на чудо та вiримо 
в дива. Наша позитивна енергiя та плiдна праця гарантують 

високий темп виробництва та динамiчний розвиток. Наша 
єднiсть та вiдповiдальнiсть впевнено ведуть нас до успiху. Ба-
жаю вам та вашим родинам доброту, здоров’я та злагоди. З 
прийдешнiм Новим роком та Рiздвом Христовим!», – привiтав 
портовикiв в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Передноворiчнi зустрiчi з колективами пiдроздiлiв про-
йшли у форматi дружнього спiлкування. Керiвництво ДП 
«МТП «Южний» подякувало портовикам за активну роботу 
i внесок у загальний розвиток пiдприємства.

«Вiтаємо портовикiв з прийдешнiми зимовими святами! 
Нехай в 2021 роцi робота в порту «Южний» приносить вам 
ще бiльше задоволення! А вдома панує любов та затишок! 
Миру i щастя всiм нам!», – побажав портовикам голова 
профспiлкового комiтету Сергiй Маслов.

Вантажно-розвантажувальний район №2, 
Управлiння та Ремонтно-механiчнi майстернi 
стали переможцями конкурсу новорiчних 
фотозон! Нагороди та подарунки головам 
цехових комiтетiв колективiв–переможцiв 
вручили сьогоднi керiвник ДП «МТП «Южний» 
Сергiй Ковшар та голова профспiлки 
пiдприємства – Сергiй Маслов.

«На територiї пiдроздiлiв, як i належить, вiдповiдна суво-
ра, виробнича атмосфера, але заходиш в адмiнiстративну 
будiвлю i... одразу пiднiмається настрiй, хочеться посмiхнутись. 

Святкові фотозони на нашому пiдприємствi
Це ще раз говорить про те, що нашi портовики талановитi у 
всьому. Молодцi!», – зазначив очiльник ДП «МТП «Южний» 
Сергiй Ковшар.

За словами Сергiя Маслова такий конкурс напередоднi 
Новорiчних та Рiздвяних свят вони проводять вперше. Iдею 
профкому пiдхопили голови цехкомiв i разом з активiстами 
органiзували чудовi атмосфернi куточки в себе у пiдроздiлах. 
Кожна фотозона не схожа на iншу, кожна має свою «родзин-
ку» i створює особливий передсвятковий настрiй. На думку 
профспiлкового лiдера, такi заходи, особливо зараз, усiм 
просто необхiднi. «Позитивнi емоцiї змiцнюють iмунiтет», – 
переконаний Сергiй В’ячеславович.

Творчiсть

В.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй  Ковшар 
та голова профспiлкового комiтету Сергiй  Маслов 
нагородили найкращих поетiв нашого порту. 
Талановитих портовикiв привiтали в холi управлiння 
державного пiдприємства, а пенсiонерiв та дiтей – 
бiля головної ялинки мiста Южне.

Нагороджено переможцiв та учасникiв 
поетичного конкурсу

В поетичному конкурсi  прийняло участь  29 
портовикiв-поетiв, якi надiслали листи з вiршами про 

порт та новорiчнi свята. Бажаємо усiм учасникам i пере-
можцям конкурсу проявляти свiй талант i в наступному 
роцi та продовжувати дарувати свою творчiсть колегам 
та друзям.

Новорiчнi зустрiчi з колективами пiдроздiлiв

Портовики зiгрiвалися чаєм та солодощами, якi пiдготували 
для гостей свята адмiнiстрацiя та профспiлка пiдприємства. А 
для тих, хто вiдважився скупатися, були органiзованi мiсця для 

переодягання та зiгрiвання. Не дивлячись на мороз, настрiй 
у гостей свята був теплий i пiднесений. Адже зустрiчати 
Хрещення у дружнiй атмосферi своїх колег вдвiчi приємнiше.


