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«Вiн не важкий, вiн мiй брат», – саме такий слоган 
пропонує фiнська компанiя-виробник для власних 
«гiгантiв» – портальних кранiв Mantsinen 300 ES. 
1 лютого представники пiдприємства, що у сiчнi 
стали переможцями конкурсу на будiвництво 
нового перевантажувального обладнання, 
завiтали з робочим вiзитом на ДП «МТП «Южний».

Mantsinen Group – компанiя зi свiтовим iменем та 
багаторiчним досвiдом успiшної роботи. Вiдповiдальне 
ставлення до проєктiв та клiєнтiв характеризують це 
якнайкраще, адже пiсля успiшного пiдписання договору на 
спiвпрацю, представники пiдприємства невiдкладно прибули 
до державного стивiдора, щоб оглянути майбутнє мiсце 
встановлення технiки.

«Адаптуючись до сучасних реалiй, ми усвiдомлюємо 
необхiднiсть змiн технологiчних процесiв, тому приступили 
до реалiзацiї масштабних проектiв з модернiзацiї пере-
валочних потужностей порту. Сучасне обладнання вiдкриє 
новi перспективи для порту, пiдвищить iнтенсивнiсть робiт, 
зменшить час обробки суден та собiвартiсть вантажних 
операцiй», – зазначив Олександр Олiйник, в.о. директора 
ДП «МТП «Южний».

Керiвники двох пiдприємств обмiнялися пiдписаними 
контрактами та обговорили всi технiчнi деталi.

8 лютого керiвники структурних пiдроздiлiв 
прозвiтували про виконання заходiв з охорони 
працi за IV квартал 2021 року та весь минулий рiк.

«Створення та органiзацiя безпечних умов працi, а 
також жорсткий контроль за дотриманням встановлених 
правил – головнi прiоритети роботи пiдприємства. Кожен 
начальник пiдроздiлу має проаналiзувати робочий процес 
та запропонувати заходи щодо забезпечення нульового 
травматизму. Систему охорони працi буде переглянуто та 
багаторазово посилено», – сказав Олександр Олiйник, 
керiвник ДП «МТП «Южний».

Впродовж 2021 року було укладено 21 договiр на 
закупiвлю засобiв iндивiдуального захисту. На 100% 
виконанi заявки iз забезпечення спецодягом Медико-

санiтарної частини, Загону пожежної безпеки, Комбiнату 
громадського харчування та торгiвлi, Служби морської 
безпеки. Повнiстю реалiзована потреба пiдроздiлiв у 
протипилових респiраторах, головних уборах та касках, 
дихальних масках, рукавичках тощо. Встановленi системи 
кондицiонування, як у примiщеннях, так i у транспортних 
засобах.

«У 2021 роцi на нашому пiдприємствi стався 1 нещас-
ний випадок, пов’язаний з виробництвом. Було проведено 
всебiчне розслiдування, результат якого допоможе  уникнути 
подiбних ситуацiй в майбутньому. У всiх пiдроздiлах на 
регулярнiй основi ведеться iнформацiйна робота з охоро-
ни працi, вивчаються випадки травматизму, оновлюється 
система контролю», – сказала Марина Чалая, начальник 
служби охорони працi.

Держстивiдор продовжує демонструвати 
вагомi показники вантажопереробки у 
зимовий перiод. Вантажообiг сiчня 2022 року 
перевищує результат аналогiчного мiсяця 
минулого року на 17%. Колектив пiдприємства 
обробив 999 тис. тонн експортних вантажiв, 
218 тис. тонн iмпортних вантажiв та 93,3 тис. 
тонн транзиту.

94% (206 тис. тонн) iмпорту – це енергетичне 
вугiлля для українських ТЕС. Крiм того, на пiдприємствi 
розвантажено майже 7 тис. тонн обладнання для 
вiтроелектростанцiй, що активно будуються в регiонi. 
91% (913 тис. тонн) експорту – це залiзорудна сировина 
українських виробникiв.

19 суден було опрацьовано б iля  причалiв 
ДП «МТП «Южний» у сiчнi поточного року, 6 з яких 
великотоннажнi балкери типу Capesize. Найбiльше судно – 
це CHINA FORTUNA з дедвейтом 206 061 тонн. У минулому 
мiсяцi оброблено 20 589 пiввагонiв. При низьких темпера-
турах змерзлий вантаж проходив через розморожувальнi 
пристрої, вантажнi роботи виконувалися безперебiйно.

«Вiдповiдальнiсть кожного працiвника Морського торго-
вельного порту «Южний» та ефективнiсть усiх пiдроздiлiв – 
головнi iнструменти удосконалення дiяльностi пiдприємства. 
Наразi розпочато якiсне оновлення перевантажувального 
обладнання задля збiльшення вантажообiгу та покращення 
усiх показникiв роботи. Держстивiдор вiдкритий до впрова-
дження новiтнiх технологiй обробки та зберiгання вантажiв», – 
коментує Олександр Олiйник, керiвник ДП «МТП «Южний».

ДП «МТП «Южний» опрацювало
1 млн 310 тис. тонн вантажiв у сiчнi

Прямий контракт 
підписано

Пiдвели пiдсумки IV кварталу та 2021 року в цiлому
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День народження пiдроздiлу

Охорона працi
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Безперервний розвиток i прагнення до 
досконалостi об’єднують працiвникiв пiдроздiлiв, 
що стали переможцями конкурсу з охорони 
працi. У цих колективах усвiдомленiсть важливостi 
безпеки на робочих мiсцях виходить на перший 
план. Адже вони розумiють, правильна органiзацiя 
робочого процесу значно пiдвищує продуктивнiсть 
та рiзко знижує можливiсть виробничих травм.

Конкурс проводила служба охорони працi нашого 
пiдприємства. Для забезпечення рiвних умов структурнi 
пiдроздiли роздiлили на двi групи. До першої увiйшли 
виробничi об’єкти, до другої – адмiнiстративно-господарськi. 
У 1-й групi кращими пiдроздiлами стали: РБУ, ГЗ, ТВГ; у 2-й: 
КГХтаТ, МСЧ, АГВ.

У Ремонтно-будiвельному управлiннi дiє система без-
пеки, яка повнiстю попереджає виникнення небезпечних 
для людини ситуацiй. Досконало виконуються комплекснi 

заходи щодо охорони працi та в належний час усуваються 
порушення, виявленi у ходi постiйних перевiрок.

Тепловодогосподарство демонструє правильно 
органiзовану систему охорони працi, що дисциплiнує 
кожного спiвробiтника i, як наслiдок, веде до пiдвищення 
продуктивностi роботи. 128 працiвникiв виконують всi 
iнструкцiї та вимоги з охорони працi, дотримуються вироб-
ничої та технологiчної дисциплiни.

У господарствi зв’язку ймовiрнiсть травматизму та за-
хворювань зведенi до мiнiмуму з одночасним забезпеченням 
комфорту за максимальної продуктивностi працi. Кожен 
спiвробiтник вiдчуває турботу керiвництва. Це стимулює i без 
того вiдповiдальних та працьовитих робiтникiв бути ще краще!

У комбiнатi громадського харчування пiклуються про весь 
колектив порту. Вони роблять все, аби портовики «Южного» 
були смачно нагодованi! Працiвники пiдроздiлу утримують 
робочi мiсця, устаткування та санiтарно-побутовi примiщення 
в гарному станi та у вiдповiдностi до всiх вимог.

Вже не перший рiк Адмiнiстративно-господарський вiддiл 
отримує найвищу оцiнку у конкурсi на кращий структур-
ний пiдроздiл з охорони працi. Колектив запроваджує всi 
необхiднi заходи, що сприяють безпецi на робочому мiсцi 
та охоронi здоров’я пiд час виконання виробничих завдань.

Всi портовики довiряють своє здоров’я саме їм – 
працiвникам Медико-санiтарної частини. Щодня вони докла-
дають неабияких зусиль, щоб зберегти життя i працездатнiсть 
кожного робiтника нашого пiдприємства. Охорона працi у 
пiдроздiлi на найвищому рiвнi!

Вiтаємо колективи найвiдповiдальнiших 
пiдроздiлiв «Южного» та бажаємо всiм вiдчуття без-
пеки, мiцного здоров’я та гарних результатiв працi.

Фокус на безпеку

Iван ПАХОЛЬЧУК, 
головний iнженер автобази

Iван Iванович влаштувався на ДП «МТП «Южний» у 1990 
роцi одразу пiсля закiнчення Одеського автомобiльно-
шляхового технiкуму. Пiсля перерви на службу в Армiї 
повернувся до роботи на пiдприємствi та понад 20 рокiв 
беззмiнно обiймав посаду слюсаря з ремонту автомобiлiв 
автобази, має найвищий квалiфiкацiйний розряд, – шос-
тий. З 2010 року працював майстром з ремонту легкових 
автомобiлiв. А три роки тому наш колега виправдано посiв 
мiсце головного iнженера автобази.

«Моя посада передбачає органiзацiю виробничо-гос-
подарської та фiнансово-економiчної дiяльностi пiдроздiлу. 
Це включає в себе розробку графiкiв ТО та ремонтiв тран-
спортних засобiв, обладнання та устаткування, контроль 
їх виконання. Ми здiйснюємо технiчний нагляд за станом 

Лицарi дорiг
у порту Южний

1 лютого колектив Автобази ДП «МТП «Южний» вiдзначає 42 
рiчницю вiд дня заснування. Працiвники пiдроздiлу щоденно 
доставляють портовикiв до мiсць роботи, а у зимовi мiсяцi водiї 
спец-технiки будь-якої митi готовi приступити до розчищення дорiг 
та виробничих територiй порту задля забезпечення безперебiйної 
роботи пiдприємства. Ми вдячнi вам за вагомий внесок у спiльну 
справу. Вiтаємо з рiчницею та бажаємо довгих рокiв плiдної роботи!

та утриманням технiки, слiдкуємо за забезпеченням 
рацiонального використання матерiалiв та якiстю проведення 
робiт», – пояснює портовик.

У пiдпорядкуваннi головного iнженера автобази працює 
близько 70 портовикiв – це працiвники трьох цехiв з ремонту 
автотранспорту та устаткування, робiтники механiзованої 
мийки, робочi технiчного забезпечення та адмiнiстративно-
обслуговуючий персонал.

Вдома на нашого героя чекає кохана дружина, а син 
вирiшив йти стопами батька, – вiн наш колега.

Iван Пахольчук дотримується здорового способу життя. 
Багато рокiв поспiль брав участь у Спартакiадi з футболу. За 
вагомий внесок у спортивний розвиток порту був вiдзначений 
керiвництвом пiдприємства.

До рiчницi з дня заснування пiдроздiлу зичить своїм ко-
легам мiцного здоров’я, мирного неба над головою, благо-
получчя та щасливої долi.

Костянтин ЧЕКЕРЕС, 
начальник вантажної колони автобази

Костянтин Леонiдович закiнчив факультет механiзацiї 
портiв Одеського iнституту iнженерiв морського фло-
ту та здобув квалiфiкацiю iнженера-механiка. Пiсля 
служби в Армiї, у 1982 роцi, долучився до колективу 
ДП «МТП «Южний». На початку свого трудового шляху 
обiймав низку посад у ТВГ. 

У 90 роки ХХ ст. пiдприємство активно зростало, авто-
база порту поповнювалась новим устаткуванням, зокрема, 
пiдйомно-транспортним. Пiдроздiлу були потрiбнi тямущi 
механiки, а саме таким був i досi є Костянтин Чекерес. Вiд 
пропозицiї змiнити вектор своєї дiяльностi у порту та перейти 
до автобази, вiн вiдмовитись не змiг. Вже за 5 рокiв роботи 
у пiдроздiлi вiн був призначений начальником вантажної 
колони.

«Свою нинiшню посаду я обiймаю вже 22 роки. Робота 
специфiчна, графiком 24/7 тут нiкого не здивувати. До 
головних особистiсних вимог до працiвникiв автобази слiд 
вiднести активнiсть, сумлiннiсть, вмiння за потреби швидко 
приймати рiшення. Зона моєї вiдповiдальностi охоплює не 
лише вантажнi автомобiлi, а й спецтехнiку, що включає в 
себе: 4 крани, 2 автовишки, автомобiлi-цистерни та при-
биральну технiку. У вантажнiй колонi наразi трудиться 
63 портовика», – розповiдає працiвник.

Родина у Костянтина Чекереса – повна чаша: дружина, 
двоє дорослих дiтей та двоє онукiв-школярiв. Все життя порто-
вик тяжiє до спорту та дотримується здорового способу життя.

З нагоди дня народження пiдроздiлу вiн зичить своїм 
колегам мiцного здоров’я, благополуччя, оптимiзму, 
задоволення вiд роботи, невпинного прагнення до роз-
витку та самовдосконалення i, звичайно, безаварiйної 
роботи!

Микола КУЧЕРЕНКО,
начальник легкової та автобусної 
колони автобази

Микола Анатолiйович опанував спецiальнiсть «Авто-
господарство» в Одеському Нацiональному полiтехнiчному 
унiверситетi. Має чималий практичний досвiд роботи в сферi 
автогосподарства у приватному секторi: понад 10 рокiв 
працював у ТОВ «Пiвнiч транс».

У 2018 роцi приєднався до дружнього колективу 
працiвникiв Морського торговельного порту «Южний». За 
кiлька рокiв пройшов шлях вiд пiдмiнного водiя автобази до 
начальника колони. Пiд керiвництвом нашого колеги наразi 
працює 154 портовика.

«Начальник автоколони здiйснює контроль за роботою 
водiїв автотранспортних засобiв на лiнiї, при необхiдностi 
органiзовує надання технiчної допомоги. Вiдповiдає за 

своєчаснiсть надходження транспортних засобiв на технiчне 
обслуговування. Ми регулярно проводимо профiлактичнi 
навчання з водiями щодо пiдвищення рiвня технiчних знань 
для запобiгання дорожньо-транспортним пригодам. Окрiм 
цього, начальник автоколони особисто займається роз-
робкою персональних графiкiв для кожного працiвника та 
здiйснює первинний облiк робочого часу водiїв», – пояснює 
працiвник.

Микола Кучеренко – портовик у другому поколiннi, на 
автобазi вже понад 20 рокiв працює батько нашого героя.

Вiльний час наш колега залюбки присвячує сину, юнаку 
13 рокiв, вiн займається баскетболом на професiйному рiвнi: 
грає за южненську команду «Хiмiк».

З нагоди святкової для пiдроздiлу дати зичить своїм ко-
легам-портовикам справної технiки, рiвних дорiг, зеленого 
свiтла та гарного настрою: «Повертайтесь додому вчасно 
цiлими та неушкодженими».

Усi заснiженi днi спiвробiтники автобази 
ДП «МТП «Южний» працювали, не вiдпускаючи 
керма снiгоприбиральної технiки. Нашi герої 
цiлодобово розчищали дороги вiд снiгу та 
посипали покриття спецiальною сумiшшю.

В першу чергу працiвники звiльнили вiд снiгових заносiв 

У боротьбi з негодою i вдень, i вночi
основнi проїзнi частини порту, небезпечнi спуски та пiдйоми, 
виробничi територiї та дiлянки бiля причалiв пiдприємства. 
Аби не було ускладнень i робота держстивiдора нi на мить 
не зупинилася. Нинi роботи з лiквiдацiї наслiдкiв снiгопаду 
на нашому пiдприємствi тривають.

Дякуємо нашим героям з автобази за 
вiдповiдальнiсть i завзяття!
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Пам’ятаємо

Робочi буднi

Конкурс

Реконструкiя

Привiтання

15 лютого – день виводу вiйськ з Афганiстану. 
День пам’ятi про  одну iз трагiчних сторiнок iсторiї 
нашого народу. Пам’ятi про невилiковнi рани 
та скалiченi долi. I день вшанування усiх воїнiв – 
iнтернацiоналiстiв. В порту «Южний» їх бiльше 30. 
Сьогоднi ми знайомимо наших читачiв з одним iз 
них:

Олександр РОМАЩУК, 
старший iнженер вiддiлу розслiдувань
та аналiтичної роботи СМБ

Юрист за освiтою, полковник мiлiцiї у вiдставцi, вiн 27 рокiв 
вiддав оперативнiй роботi в Одеському управлiннi карного 
розшуку. Кожного дня ризикував своїм життям, знаходячись 
один на один iз кримiнальним свiтом. До такої роботи був 
готовий. Навчив Афганiстан.

Потрапив туди 19-рiчним юнаком. Спочатку було 4 
мiсяцi «учебки» в Термезi, найпiвденнiшому мiстi Узбекис-
тану, потiм 22 мiсяцi служби в Мазарi-Шарифi, четвертому 
за величиною мiстi Афганiстану. Служив у спецпiдроздiлi 

КДБ ДШ ММГ (десантно-штурмовiй мото-маневровiй 
групi).

Найвищу солдатську нагороду – медаль «За вiдвагу» 
отримав не просто так. Два роки ходив «по лезу бритви» i 
в прямому сенсi дивився смертi у вiчi. Брав участь у бойових 
операцiях в горах, де мороз i снiг, на долинах, де спека i 
спрага... Але це було нiщо в порiвняннi з тим невгамовним 
болем, коли втрачав побратимiв.

Рятували молодiсть, добра фiзична пiдготовка (професiйно 
займався десятиборством) i, напевно, ангел-охоронець... Тi, 
хто вижив, на все життя залишились друзями. I не має зна-
чення – генерал, чи рядовий, всi обов’язково зустрiчаються 15 
лютого. Це незмiнна традицiя ось уже 33 роки. Це особливе 
братство – «афганцi». Це особлива дружба, перевiрена 
вiйною. Так вважає Олександр Iванович. І так воно є!

Йому досi сниться дорога додому. Все iнше стер-
лось iз «жорсткого диску» пам’ятi.... Головне, щоб 
це бiльше не повторилось... Нiколи!

Для того, щоб великогабаритнi елементи для 
вiтрогенераторiв змогли без перешкод потрапити 
до мiсця призначення, на нашому пiдприємствi 
провели будiвельнi роботи з пiдйому естакад на 
дорозi вiд причалiв ВРР-2 до Южненської прохiдної.

У короткий термiн працiвники РБУ провели реконструкцiю 
усiх 4-х естакад. А для однiєї з них виготовили нову 
металоконструкцiю, так звану «ферму», на бiльш високих 
точках опори.

Складнiсть була обумовлена тим, що вздовж естакади 
проходить велика кiлькiсть труб та мереж, якi не можна 
демонтувати. Але пiсля того, як проектний вiддiл порту 
розробив технiчне рiшення, будiвельникам вдалося пiдняти 
нижнiй ярус конструкцiї.

Незважаючи на складнi погоднi умови, роботи ви-
конувалися у двi змiни без вихiдних. Пiсля пiдйому та 
розширення естакад, першi партiї «веж» вже успiшно 
виїхали за межi пiдприємства i дiсталися до мiсця при-
значення.

Працiвники внутрiшньо-портової механiзацiї 
та робiтники ремонтно-механiчних майстерень 
пiдприємства успiшно завершили ремонт 
портального крана Liebherr LPS 280 4 лютого. 
Роботи тривали 5 днiв.

Необхiдно було вiдремонтувати шарнiр гiдроцилiндр-
колона. У ходi проведення робiт працiвники дiльницi з 
ремонту i ТО ПТУ ВПМ встановили стрiлку крана на тумбу 

для розвантаження шарнiра та вiдiмкнули гiдравлiчнi 
шланги.

Пiд час ремонту був замiнений пiдшипник i втулки шарнiра, 
якi власними силами виготовили працiвники верстатної 
дiльницi РММ.

Окрiм цього, користуючись можливiстю, було проведено 
технiчне обслуговування механiзму повороту крана. Цi 
роботи продовжать термiн експлуатацiї даних вузлiв та 
крана в цiлому.

Регулярне ТО технiки – запорука
її довготривалої безаварiйної роботи!

Естакада для проїзду 
великогабаритного вантажу

Вiтаємо iз днем народження дружнiй 
колектив Вiддiлу головного технолога

Обов’язок, вiдвага, честь

Вiдповiдно до наказу, як окремий пiдроздiл 
пiдприємства, його було створено 22 роки 
тому – 1 лютого 2000 року. До цього часу 
технологи працювали у складi вiддiлу 
механiзацiї.

Нашi колеги – це тi  фахiвцi,  якi  досконально 
знають усi виробничi процеси основної дiяльностi 
ДП «МТП «Южний». Бо саме вони розробляють та 
впроваджують робочi технологiчнi карти (РТК), а об-
робка вантажiв на ВРР-2 вiдбувається у суворiй до них 

вiдповiдностi. Як i вивантаження абсолютно незвичних 
для порту гiгантських лопатей вiтрогенераторiв. За 
розробленою саме нашими iнженерами технологiєю, 
ми другий рiк поспiль успiшно справляємося з таким не-
стандартним видом вантажу. I це лише невеликий перелiк 
вiдповiдальностi наших технологiв.

Дякуємо вам, колеги, за чудову роботу i 
щиро бажаємо ще багато рокiв плiдної працi! 
Мiцного вам здоров’я, натхнення, завжди гар-
ного настрою та досягнення нових технологiчних 
вершин!

Саме вони в запеклiй боротьбi здобули 
призовi мiсця та отримали фiрмовi подарунки з 
логотипами ДП «МТП «Южний». Отже:

1 мiсце i м’яку ковдру з сумкою-чохлом у виглядi по-
душки отримала Ольга ЮЗЕПЧУК – фахiвець Комбiнату 
громадського харчування;

2 мiсце i затишну ковдру зi зручною ручкою – Яна 
МОРЖУЄВА – технiк з облiку ВРР-2;

3 мiсце i керамiчну чашку «Муза» одержала Олена 
ЗАГОРОДНЯ – працiвник виробничих примiщень ВРР-2.

Дякуємо всiм учасникам нашого розiграшу за 
неабияку активнiсть i завзяття! Чекаємо на вас у 
наступних конкурсах!

Оголошуємо переможцiв зимового конкурсу на ФБ-сторiнцi
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Інформуємо!Запрошуемо!

Спортивнi новини

Спортивнi новини

Не забудьте привiтати з днем народження!

Новий спортивний рiк для портовикiв 
розпочався нарадою фiзоргiв команд 
пiдроздiлiв ДП «МТП «Южний». Її органiзував 
iнструктор з ФiС Сергiй Новаков. До 
обговорення долучився голова профспiлки 
пiдприємства Сергiй Маслов. В результатi 
зустрiчi було узгоджено попереднiй план 
проведення змагань на 2022 рiк.

Участь у Спартакiадi порту пiдтвердили фiзорги семи 
команд: ВРР-2, ОГЕ/РММ, Управлiння, Вагонопере-
кидача, ВО/ЗПБ, Ветеранiв i новостворена команда 
ВО/ВПМ.

Попереднiй календар змагань у залiк Спартакiади вигля-
дає так: лютий, березень, квiтень – шахи, плавання, настiльний 
тенiс; квiтень, травень – баскетбол; червень – мiнi-футбол; 
серпень, вересень –пляжний футбол, футбол; жовтень, лис-
топад – перетягування канату.

Також цього року пройдуть спортивно-масовi заходи, 
що не входять до залiку Спартакiади. Як правило, це: 
турнiр iз шахiв, пляжнi види спорту, кубок з футболу, 
турнiр з великого тенiсу, змагання зi спортивної риболовлi 
тощо. Дата, мiсце i час їх проведення будуть узгоджува-
тись додатково.

Команда дитячої юнацької спортивної школи з 
гандболу «Портовик» 2008 року народження 
стала бронзовим призером ХХIV мiжнародного 
турнiру пам’ятi Леонiда БОБРОВА. Змагання 
пройшли 24-31 сiчня в мiстi Мелiтополi i стали 
найбiльш масовими в Українi з цього виду 
спорту.

Кращим гравцем команди став Олександр ГОЦУЛЯК, 
чудово зiграли Кирило ЄФРЕМОВ та Роман МАЗУРЕНКО, 
а Артем БАГНО увiйшов до символiчної збiрної турнiру 
в амплуа крайнього гравця. Тренер команди – Вiталiй 
ХАЛЮЗА.

Нажаль, у напiвфiналi наша команда поступилася одним 
м’ячем киянам i не змогла реалiзувати декiлька пенальтi. 

Тренер вважає, що це сталось через нежить, яку спортсмени 
несподiвано вiдчули пiд час змагань. Але в цiлому результат 
виявився вiдмiнним, оскiльки конкуренцiя була висока – 16 
команд-суперникiв.

Всього у турнiрi взяло участь 36 команд 2005, 2007, 2008, 
2012 рокiв народження iз Мелiтополя, Запорiжжя, Полтави, 
Києва, Чорноморська, Броварiв, Харкова, Маневичiв, Нової 
Каховки, Рiвного, Южного, Луцька, Нововолинська, Кривого 
Рогу, Сєверодонецька, Терновки, Зенькова, а також столицi 
Молдови – Кишинева.

Вiтаємо хлопцiв та тренерський склад школи з 
чудовим результатом i бажаємо подолання нових 
вершин спортивного Олiмпу. Нагадаємо, що ДЮСШ 
з гандболу функцiонує за пiдтримки Адмiнiстрацiї 
та профспiлки ДП «МТП «Южний».

У здобутку «Портовика» бронза мiжнародного турнiру

На низькому стартi

12 лютого. Журавльова А.О., Медвiдь О.А., Самунь А.Р., 
Сливинський А.I., Хищенко О.Ф.,Чайковський В.П.

13 лютого. Бланар Р.А., Касьян О.В., Салiпа В.О., Сарафанов В.С., 
Тригуб О.В., Хаборська Л.В., Яхнiв М.В.

14 лютого. Бродар М.I., Вiдiм О.I., Гучок В.В., Кiнiца Г.М., Пуцу-
лай А.А., Семененко О.С., Сутiк О.I., Хищенко Н.В., Цвєткова Н.В., 
Чебаненко С.В.

15 лютого. Бiлуха I.М., Гапишко В.В., Кушнiр С.В., Рудяков В.В., 
Самовиндюк I.Г., Франчук Є.В., Чемен Ю.В.

16 лютого. Болiбрух М.М., Возьянов Р.В., Галькун О.В., 
Гордiєнко С.С., Корнiєнко С.П., Матейко Л.П., Сидоренко В.В., 
Штуцький О.Г.

17 лютого. Бубнов О.В., Гладченко А.П., Година Р.С., 
Журавель  С. I . ,  Клейбатенко П.В. ,  Малиг iна  Т .В . , 
Русавський Г.В.

18 лютого. Говаль А.I., Залеський С.В., Кравченко О.В., 
Сажин С.М., Яцькiв М.Ю.

19лютого. Гриньке А.С., Димшаков I.I., Кожухар С.А., 
Крижановська Ю.А., Радiонов А.Г., Удод Р.М., Хiнцицький В.Т., 
Хлєбнiков О.О.

20 лютого. Аристенко С.О., Боярчук Д.М., Ганзiн О.А., Ду-
дукало А.А., Москаленко В.Г., Окарський С.Є., Романюта В.В., 
Тальянський О.В., Цисар М.М.

21 лютого. Бараєва В.В., Година Т.Л., Грабаровський В.А., 

Дмитренко В.П., Олiйник В.М., Свiщов М.В., Чиботару Д.Г., 
Чмерук О.С., Чмерук С.А.

22      лютого. Вакуляк Д.В., Галла Є.В., Гарбузенко Н.I., Миронов В.I., 
Михайлик А.С., Цапенко В.Ю.

23 лютого. Багаєв В.С., Балицька В.В., Боровикова О.О., 
Коваль С.М., Крижановський Є.В., Кудряшов А.А., Левицький Є.В., 
Мацюх I.А., Переверзєв В.В., Поляков О.П., Синиця Н.С.

24 лютого. Гедз Т.М., Гiмiшлi С.Д., Резекiн В.М., Сєбов Д.Д., 
Спiнатiй М.О., Шаповалов Г.В.

25 лютого. Арванiнова Н.М., Баранов О.С., Бровченко М.Л., 
Важеловська С.В., Гриник М.В., Каменчук Г.Г., Кузьмич О.О., 
Пленкiн Є.В., Солоїд В.I.


