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10 березня вiдбулася зустрiч керiвництва 
ДП «МТП «Южний» з представниками нiмецької 
компанiї SCHADE Aumund Group – виробником 
портової технiки i машин. У ходi зустрiчi 
обговорювали можливостi постачання машин їх 
виробництва для комплексiв iмпортних вантажiв i 
нового вагоноперекидача №3.

Керiвники пiдприємств спiлкувалися онлайн в режимi 
реального часу. Представник компанiї продемонстрував 
останнi типи i види вагоноперекидачiв. Машини вироб-

ництва SCHADE забезпечують вивантаження вагонiв з 
продуктивнiстю понад 100 вагонiв за годину.

«Нарештi було визначено остаточну компоновку 
вагоноперекидача, що проектується, налагоджено 
партнерськi вiдносини та проект модернiзацiї портового 
устаткування запущений», – зазначив в.о. директора 
Сергiй Ковшар.

Виробники запропонували сучаснi методи дiагностики та 
контролю об’єктiв, зi складанням тривимiрної моделi машини 
за допомогою лазерного сканування, з допуском до десятих 
часток мiлiметра.

«Як свiтовий лiдер у виробництвi вагоноперекидачiв, 
вони надали керiвництву порту вичерпну iнформацiю за ти-
пами обладнання з усiма можливими опцiями: дбайливе ви-
вантаження вантажiв схильного бою (окатишi, пелети i т.п.), 
автоматичне очищення вантажiв у потоцi тощо. Була нада-
на оптимальна схема для роботи в автоматичному режимi 
з максимальною продуктивнiстю до 40 вагонiв на годину 
одним вагоноперекидачем», – коментує Сергiй Синиця, 
керівник проекту з розвитку та модернизації виробницвтва.

Установка нового вагоноперекидача стане суттєвим кро-
ком для збiльшення обсягу обробки вантажiв.

Визначено компоновку нового вагоноперекидача

ДП «МТП «Южний» реконструює вагоноперекидач
Колектив Ремонтно-механiчних майстерень 
проводить комплекс робiт по замiнi 
металоконструкцiй живильника, конвеєрної 
стрiчки, гуми на привалочной стiнцi i 
ремонту кабельного барабана на стакерi 
№1.

Залiзорудна сировина надходить з вагоноперекидача на 
пластинчастi живильники. Вони забезпечують подачу руди 
на полотно стрiчкового конвеєра. Пластинчастi живильники 

гарантують постiйну швидкiсть i надiйний контроль подачi 
вантажу.

Тривалий час роботи, погiршення погодних умов та 
надходження змерзлого вантажу привели до деформацiї 
металоконструкцiй.

«Ми почали ремонт металоконструкцiй живильника, 
зокрема верхньої, нижньої частин, приводної та натяж-
ної зiрочок – всього 4 компонента. Додатково мiняємо 
стрiчку на конвеєрi на КЛЗ-1 i гуму на привалочной стiнцi 
на 1-му роторi. Вагон, коли починає перевертатися, вiн 

лягає на стiнку з рифленою гумою. Це зберiгає його 
конструкцiю. Паралельно проводимо ремонт кабель-
ного барабана на стакерi №1», – коментує начальник 
ремонтно-механiчних майстерень Вiктор Михайлович 
Мирошниченко.

Весь обсяг робiт працiвники ремонтно-механiчних майсте-
рень виконали за 2,5 доби. Це важка i iнтенсивна робота, 
особливо складний ремонт проводився на 13-й позначцi.

Реконструкцiя вагоноперекидача забезпечить якiсне та 
своєчасне вивантаження напiввагонiв.
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Свято

Працівники відділу земельно-правових 
відносин – досвідчені фахівці, віддані справі, 
яку обрали за покликом серця. Ця професія – 
одна з найдавніших і найшанованіших. Праця 
з землею, а тим паче контроль її ефективного 
і раціонального використання, має велике 
значення для нашого підприємства. Цінуємо вашу 
відповідальність, ініціативність й відмінне знання 
особливостей роботи.

Земельні ресурси 
під надійним контролем
Денис МЕЛЬНИК, 
начальник служби управління майном

Денис Мартірович вже 11 років працює на ДП «МТП 
«Южний». Він забезпечує організацію заходів, спрямованих 
на раціональне використання земель, здійснює контроль за 
їх ефективним використанням тощо.

«Коли я прийшов в порт, значна частина земель не була 
оформлена юридично і ми займалися реєстрацією прав ко-
ристування земельними ділянками. Ми перші серед усіх портів 
оформили всі земельні ділянки», – розповідає начальник служби.

Денис Мельник закінчив Санкт-Петербурзьке вище вій-
ськово-топографічне командне училище за спеціальністю 
«військовий топограф» та Харківський національний аграр-
ний університет за спеціальністю «землевпорядкування та 
кадастр».

З 1993 року працював геодезистом, в 1997 році очолив 
відділ земельних ресурсів Держкомзему України в м. Южне, 
з 2003 року обіймав посаду заступника начальника Одесь-
кого міського управління земельних ресурсів та з 2010 року 
трудиться в порту «Южний».

«З моменту заснування відділу ведеться велика робота 
з оформлення права сервітуту, тобто права користування 
нашими земельними ділянками іншими організаціями. 
Завдяки цьому, підприємство отримує додатковий при-
буток».

У Дениса Мельника міцна сім’я: дружина, донька і син. 
У вiльний час займається спортом, любить дайвінг, лижі, 
великий теніс та плавання.

Денис Мартірович дуже цінує і поважає своїх колег, з 
нагоди свята бажає досягнення поставлених цілей, сил та 
наснаги.

Світлана СВИСТОВА, 
начальник відділу земельно-правових відносин

Світлана Віталіївна проводить роботи з оформлення 
правовстановлюючих документів на земельні ділянки, дер-
жавну реєстрацією речових прав та обтяжень на земельні 
ділянки та на об’єкти нерухомого майна, що розташовані 
на них тощо.

У Світлани Свистової 2 вищіх освіти: у 2003 році закінчила 
Одеський державний аграрний університет, отримала квалі-
фікацію «інженер-землевпорядник» та продовжила навчання 
за спеціальністю «економіка підприємства».

Про свою роботу розповiдає iз пiднесенням: «Спочатку 
було дуже важко, ми оформляли документи, що засвідчують 
право користування земельними ділянками. Була проведена 

величезна робота – їм були присвоєні кадастрові номери та 
все занесено у базу даних».

Свій трудовий шлях Світлана Віталіївна почала ще будучи 
студенткою. На 1-му курсі університету на виробничій практиці 
перша людина, з якою познайомилася, був Денис Мельник. 
З 3-го курсу ії, як кращу студентку, запросили до ДП «Центр 
Державного земельного кадастру» інженером – землевпо-
рядником. Далі – головне управління Держкомзему України 
в Одеській області, а з 2008 року – ДП «МТП «Южний». 

У Світлани дружня родина: чоловік, донька і син. У вiльний 
час любить кататися з сином на велосипеді, займатися спор-
том і подорожувати.

Для своїх колег має найтепліші побажання: нехай робота 
приносить вам задоволення, стабільність і впевненість у за-
втрашньому дні.

Ірина КОНОПЕЛЬКІНА, 
провідний інженер-землевпорядник

Ірина Геннадіївна бере участь в укладанні договорів 
земельного сервітуту та з підрядними організаціями на 
проектно-вишукувальні роботи, організовує виконання 
робіт з топографо-геодезичної діяльності підприємства 
тощо.

Ірина Конопелькіна закінчила Одеський державний аграр-
ний університет за спеціальністю «землевпорядкування та 
кадастр» та Одеський державний економічний університет, 
отримала кваліфікацію «економіст».

З 2003 року Ірина Геннадіївна працювала інженером-
землевпорядником в консалтинговій компанії, через рік 
перейшла до Одеського НПЗ інженером із стандартиза-
ції. З 2015 року знову інженер-землевпорядник у при-

ватній організації, а з 18 травня 2020 року трудиться на 
ДП «МТП «Южний».

Про свою роботу розповідає із задоволенням: «Я дуже люблю 
порт «Южний», особливо свій колектив. Крім поточної роботи, 
несу матеріальну відповідальність за документи, які підтверджу-
ють право постійного користування земельними ділянками».

У Ірини Геннадіївни вся сім’я землевпорядники: і вона, і 
чоловік обрали однакову професією свого життя. Позна-
йомилися в інституті на 3-му курсі, в шлюбі вже 16 років, 
виховують сина.

Вона особливо любить свого маленького той-тер’єра, у 
вільний час вишиває, доглядає за квітами і рибками, захо-
плюється подорожами.

З нагоди свята своїм колегам бажає міцного здоров’я, 
благополуччя в сім’ях, згуртованості в колективі, розуміння 
один одного і взаємодопомоги.

Євген БЕРЕЖНИЙ, 
провідний інженер

Євген Геннадійович бере участь в організації робіт по 
складанню схем землеустрою, визначенні меж земельних 
ділянок, працює зі спеціалізованим програмним забезпе-
ченням «Digitals» тощо.

У нього 3 вищих освіти: Одеська державна академія бу-
дівництва і архітектури, факультет конструювання в промис-
ловому і цивільному будівництві; Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, факультет інженерів 
землевпорядкування і Одеський національний політехнічний 
університет, комп’ютерні науки.

Про свою роботу розповідає із захопленням: «Майже все 

життя я працював інженером-землевпорядником. У мене на-
віть було своє приватне підприємство «Райдуга», де займався 
оформленням земельних ділянок, геодезією, оцінкою».

Окрім землеустрою, його приваблювали інформаційні 
технології. Інтереси Євгена Бережного відрізняються ді-
євістю, тому він зайнявся вивченням досліджень в області 
комп’ютерних наук. Декілька років присвятив себе цій галузі: 
програмував, був начальникам інформаційного відділу.

У Євгена Геннадійовича міцна родина: дружина та дві 
доньки. Більшу частину вільного від роботи часу присвячує 
вихованню та навчанню молодшої дочки. Любить свою сім’ю, 
захоплюється великим тенісом.

З нагоди свята своїм колегам бажає здоров’я, стабільності 
та нових досягнень в роботі.

17 березня своє професійне свято відмічають люди, які займаються організацією 
процесів мобілізації населення. На ДП «МТП «Южний» існує цілий Відділ 
мобілізаційної підготовки та цивільного захисту. 

В ньому працюють самовіддані спеціалісти, які з відповідальністю та ентузіазмом від-
носяться до своєї справи. Вони з успіхом проводять навчання та практичні тренування з 
питань цивільного захисту, займаються урахуванням мобілізаційних кадрів на нашому 
підприємстві.

З нагоди професійного свята, бажаємо Вам удачі, професійного зростання та міцного 
здоров’я! Висловлюємо вдячність за вірність службовому обов’язку, працьовитість і профе-
сіоналізм!

Вітаємо з Днем мобілізаційного 
працівника
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Ювiлей Внутрiшньопортовiй механiзацiї 
ДП «МТП «Южний» – 10 років

На початку квітня славний колектив ВПМ відзначає  важливий 
ювілей – 10 років від дня заснування. Цей підрозділ відповідає за 
всю перевантажувальну техніку, що працює на причалах вантажного 
району і складається він з чотирьох дільниць: гаражу малої 
механізації, дільниці з ТО та ремонту ПТУ, локомотивної дільниці 
та дільниці з ремонту і ТО електрообладнання кранів.  Ініціатором 
та засновником  такого необхідного для основної діяльності порту 
підрозділу  був Володимир Голуб, який 10 років тому доклав 
максимум зусиль  для створення ВПМ. Зараз це професійний та 
згуртований  колектив, готовий виконувати поставлені виробничі 
завдання будь-якої складності. Це сучасна техніка та потужна 
ремонтна база. А коли разом працюють однодумці, то досягати 
хороших результатів легко. Ми поспілкувались з нашими колегами з 
ВПМ, яких з нагоди ювілею нагороджено почесними грамотами 
ДП «МП «Южний», тож знайомтесь:

ВАЖКО ПЕРЕОЦIНИТИ РОБОТУ, ЯКУ ВИ ВИКОНУЄТЕ, ШАНОВНI КОЛЕГИ I ТОЙ ВКЛАД, ЯКИЙ ВНОСИТЕ В ЗАГАЛЬНУ СПРАВУ!  
МИ ЩИРО ВIТАЄМО КОЛЕКТИВ ВПМ З ЮВIЛЕЄМ, БАЖАЄМО ВИРIШЕННЯ УСIХ ЗАДАЧ, ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТIВ I ПОДАЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ!

ПИШАЄМОСЬ КОЖНИМ IЗ ВАС!

Сергiй ГОНЧАРОВ, 
начальник локомотивної дiльницi

В порту 4 роки. Свого часу закiнчив залiзничний 
технiкум та академiю, пройшов шлях вiд слюсаря 
до заступника начальника депо з експлуатацiї. 
Зараз його дiльниця – це 45 працiвникiв, 6 
тепловозiв, залiзничний кран, дрезина i хопер-
дозатор. Сергiй переконаний, що керiвник має 
на власному досвiдi знати всi виробничi процеси, 
вмiти органiзувати роботу i проконтролювати 
її виконання. Вiн обожнює свою родину – дру-
жину i донечку, поважає колектив, вважає його 
високопрофесiйним i бажає усiм мирного неба 
i стабiльної роботи. Як тiльки випадає вiльна 
хвилька, бере до рук книжку.

Олександр ГАРБУЗЕНКО, 
груповий механiк ГММ

В порту працює 5 рокiв, за освiтою iнженер– 
електромеханiк. Основна його задача – справне 
електрообладнання кранiв. Окрiм електрики зна-
ється на механiцi, гiдравлiцi та любить вирiшувати 
складнi «ремонтнi» задачi. Особливо радiє, коли 
знаходить та швидко усуває несправнiсть. Волiв би, 
щоб менше було паперової роботи, але розумiє, 
що такi правила. Вважає, що з колективом йому 
поталанило, тому на роботу завжди йде iз задо-
воленням. Любить гори i по можливостi подорожує 
iз сiм’єю Карпатами. В людях цiнує чеснiсть, а своїм 
колегам бажає особистих досягнень.

Володимир САТУЛО, 
елекромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування кранiв

В «Южному» працює 7 рокiв. Закiнчив 
полiтехнiчний технiкум та технiчний унiверситет, 
працював енергетиком у Донецьку, згодом переїхав 
до Южного i влаштувався в порт. Знання та досвiд 
роботи були, тож до кранового обладнання звик 
швидко. Задоволення вiд роботи отримує, коли 
працює розумово, розбирає схему i власними 
руками вирiшує складну задачу. Його родина – 
син-студент та дружина – викладач англiйської. 
Володимир захоплюється футболом, по можливостi 
їздить вболiвати за улюблену команду. В людях 
цiнує надiйнiсть i мрiє, щоб на Донбасi настав мир.

Вiктор ДАЛЕКАРЕЙ, 
машинiст тепловоза 

В порту працює 10 рокiв, на залiзницi – 42. 
У дитинствi марив морем, але обрав залiзницю 
i жодного разу не пошкодував. Для машинiста 
тепловоза маневрова робота в порту не з легких. 
Обмежений простiр, постiйний рух, iншi тепловози, 
безлiч команд по рацiї тощо. Це вимагає постiйної 
уваги i зосередженостi, але без улюбленої роботи 
Вiктор свого життя не уявляє i навiть сумує за тепло-
возом, коли у вiдпустцi. Професiйний спортсмен 
у минулому, вiн зараз пристрасний вболiвальник 
двох онучок-спортсменок. Вiльний час проводить на 
дачi iз коханою дружиною, в людях цiнує доброту 
i бажає усiм здоров’я.

Михайло ЯБЛОНСЬКИЙ, 
начальник ВПМ

Стаж роботи – 22 роки. В порт прийшов 
молодим фахiвцем пiсля «водного». Починав 
слюсарем, пройшов всi етапи становлення i два 
роки тому очолив ВПМ. Його вiдповiдальнiсть – 
255 працiвникiв, 105 одиниць технiки, 43 порталь-
них крани та 6 тепловозiв. Як керiвник, Михайло 
постiйно спiлкується з людьми, органiзовує роботу, 
вирiшує питання, приймає рiшення та відповідає 
за все. Вiн переконаний, до кожного працiвника 
треба ставитись з повагою, технiку шанувати i 
за будь-яких обставин залишатись людиною.  У 
вiльний час захоплюється дайвiнгом, а головним 
у життi вважає свою родину.

Сергiй СИНЮК, 
змiнний майстер з ремонту та 
експлуатацiї електроустаткування кранiв

Вiн влаштувався в порт електриком 2 розряду, 
хоча пiсля закiнчення технiкуму промислової 
автоматики мав 5-й (не було досвiду роботи). 
Зараз його стаж – 18 рокiв. Не зважаючи на 
те, що працювати доводиться за любих погод-
них умов, вiн любить свою роботу. Бо розумiє, 
знає i вмiє зробити так, щоб крани працювали. 
Обожнює свою родину, а вiдпочивати любить з 
вудочкою. Порт вважає своєю другою домiвкою 
за чудовий колектив i цiнує за стабiльнiсть та 
соцiальний пакет.

Олексiй СТАДНIЧЕНКО, 
слюсар з ремонту та обслуговування 
перевантажувальних машин

В порту працює бiльше 7 рокiв i займається 
ремонтом грейферiв. Як бригадир, органiзовує 
виробничий процес, а роботу з механiзмами 
вважає своїм покликанням. Переконаний, свою 
роботу треба любити, iнакше не варто на неї хо-
дити. Майстер на всi руки, вiн нiкому не дозволить 
навiть ремонт власної квартири чи автомобiля. 
Все робить сам. Дружина Олексiя теж працює в 
порту, сiм’я виховує сина-школяра. Олексiй бажає 
колективу ВПМ успiху в роботi, а порту постiйних 
вантажопотокiв.

Сергiй СТАНОВОВ,
змiнний механiк перевантажувальних 
машин

В порту працює 23 роки, прийшов одразу пiсля 
закiнчення «водного». Його обов’язок – справний 
технiчний стан портальних кранiв. Вiдповiдальнiсть 
серйозна, бо вiд цього залежить весь переванта-
жувальний процес на причалах. Сергiю робота 
до душi, а напруження пiсля важкої змiни знiмає в 
тренажерному залi. Останнi 20 рокiв захоплюється 
риболовлею, але головним захопленням у життi все 
ж залишається родина: дружина, донька та син. 
Колективу, який поважає та цiнує, бажає справної 
технiки та високих результатiв.

Iгор ШЕВЧЕНКО, 
слюсар з ремонту та обслуговування 
перевантажувальних машин ГММ

Спадковий офiцер, вiн працює в порту 16 рокiв. 
Починав в службi охорони, зараз ремонтує пере-
вантажувальну технiку: двигуни, коробки передач 
тощо. За освiтою iнженер-механiк, швидко освоїв 
сучасну перевантажувальну технiку i ось уже 
7 рокiв успiшно справляється з роботою. Ранiше 
захоплювався полюванням та риболовлею, але 
останнi шiсть рокiв весь вiльний час Iгор присвячує 
двом красуням-донечкам i вважає своїм головним 
покликанням бути батьком. Колективом, у якому 
працює, дуже задоволений i всiм колегам бажає 
щастя i достатку.
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Робочi буднi

Навчання

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Профспiлковi новини

Спорт

 

Не забудьте привiтати з днем народження!
27 березня. Бєлоус Д.М., Далекарей В.А., Намазов О.В., Павлюков Д.В. 
28 березня. Бродарська Н.О., Ворова С.В., Герескул С.В., Жосул О.В., Іванов О.В., 

Отставнов Р.О., Пахольчук В.І., Стрембій В.М., Удовенко А.О., Чалая М.О.
29 березня. Костромський Д.В., Мальченко А.К., Новак В.А., Сердюк Ю.О., 

Студінський О.М., Тараканов В.С.
30 березня. Бердега В.В., Кравець С.П., Листопад І.П., Подлюдний Є.С., 

Толкачов А.А.
31 березня. Дем’яненко Б.Ю., Залевський В.А., Лотоцький В.П., Очеретенко О.В., 

Поколюк Д.О., Сидоренко В.В., Чепура О.В.

1 квітня. Алєксандров П.Г., Бабуховський Ю.В., Булдакова О.В., Вершилович А.М., 
Віхлічев А.М., Каушан В.О., Красножон О.В., Логвінов І.О., Махновська О.П., 
Петросян С.В., Пилипенко Н.А., Сергєєва Л.К., Стефчишин С.С., Циганов О.І.

2 квітня. Васильєва В.М., Волковинський В.В., Лісовик Д.А., Логоша І.С., 
Сисуєв Д.В., Смирнова Г.С., Супрун Н.І.

3 квітня. Вербицька В.Ф., Гарбуз О.Д., Заноха Г.Г., Кудрін О.П., Леонов Д.С., 
Морозова Н.А., Твердовський С.І., Тюрінов Д.Л., Фролова Т.С., Ярмольчук Т.Г.

4 квітня. Бешлеу Ю.В., Вавілова О.О., Гранат Н.А., Гусинін А.А., Колодій О.П., 
Стрелюк С.М., Теліцяну С.О., Фільченко І.І., Чорноус О.В.

5  к в і т н я .  Б е р е ж н и й  Є . Г. ,  Б о й к о  В . В . ,  К а р п є є в  О . К . , 
Краснонос С.А., Литвинів М.В., Митрофанов С.С., Михайлик Л.С., 
Сорочинський А.М.

6 квітня. Булавинцев Р.О., Козак Д.М., Меріуца В.А., Палієнко О.А., 
Пастушенко В.А., Собор П.К., Юсюз Д.В.

7 квітня. Доскевич В.І., Мазуренко І.І., Мисько Ю.П., Хлабистов С.В.
8 квітня. Гонисько І.І., Ковальова Т.В., Кутенко А.В., Остапенко О.В., 

Серебренікова І.В., Сушков О.О., Тутаєв В.М., Ярмольчук І.Г.
9 квітня. Беккер АМ., Николаєнко Г.В., Псядло В.І., Шипіцин Д.П.

6 грейферiв для портальних кранiв «Сокiл» та «Тукан» знаходяться на капiтальному ремонтi в Ремонтно-
механiчних майстернях ДП «МТП «Южний». Спецiалiсти РММ перевiряють та оновлюють цi механiзми.

Капiтальний ремонт грейферiв включає в себе замiну всiх шарнiрiв у тягах та щелепах, оновлення обшивки 
металоконструкцiй, замiну основного ножа грейфера, ревiзiю канатних блокiв тощо. Крiм цього в ремонтi знаходяться 
i два портальнi крани. На «Соколi» встановлюються гребiнки на канатних блоках хобота, а на «Кондорi» проходить 
вiдновлення рухомого шарнiра. Усi ремонтнi роботи технiки та комплектуючих на нашому пiдприємствi виконуються 
поетапно.

Капiтальний ремонт грейферiв 
i портальних кранiв

Працiвники ДП «МТП «Южний» взяли участь у практичних тренуваннях з питань цивiльного захисту – 
лiквiдацiї умовних пожеж на територiї пiдприємства.

На територiї РБУ 16 березня гасили умовну пожежу в кабiнетi адмiнбудiвлi, 17 березня – «палаючi» компресори. На 
територiї вантажного району 18 березня лiквiдували займання в примiщеннi змiнних технологiв, а 19 березня – загорання 
вагону на виставковому парку. До усiх навчань долучились працiвники головної диспетчерської пiдприємства, загону по-
жежної безпеки, працiвники пiдроздiлiв. Оперативну евакуацiю людей органiзували керiвники РБУ та ВРР-2.

Тиждень практики для закрiплення теорiї

Спiльна нарада за участю керiвництва i представникiв Пiвденної фiлiї ДП «АМПУ», прикордонної служби 
«Пiвденний», капiтана порту i морських агентiв вiдбулась 18 березня.

Учасники наради обговорили питання функцiонування морського порту Пiвденний: експлуатацiю програм-
ного забезпечення оформлення виходу суден з порту в електронному виглядi, що запроваджується Морською 
адмiнiстрацiєю, шляхи зменшення витрат часу на оформлення виходу суден з порту та iншi органiзацiйнi питання. 
Голова наради начальник Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Олександр Басюк зазначив, що наразi подiбнi 
зустрiчi планується проводити регулярно. Таким чином будуть розглянутi i врегульованi всi актуальнi питання 
портового спiвтовариства.

Робоча зустрiч з представниками агентських компанiй

Футбол
З 16 по 19 березня в Одесі проходив турнір з футболу 

серед дітей 2008 р.н. У змаганнях взяли участь вихованці 
ДЮФК «Портовик» профспілки порту «Южний». Команди 
було розділено на дві групи. 

У своїй групі «Портовик» виграв  у команди «Рось» (2-0), у 
СДЮШОР «Чорноморець» (1-0), програв ФК «Одеса» (2-3) 
і з першого місця вийшов  у фінал змагань. Там наша команда 
зустрілась з переможцем групи «Б» ДЮФК «Чорноморець» і 
програла (5-1). Не дивлячись на поразку у фіналі, результат 
дуже хороший. Наші діти зайняли 2-е місце серед кращих 
шкіл України. Футболісти, батьки і тренерський склад дякують 

профкому ДП «МТП «Южний» за надану можливість брати 
участь в змаганнях.

Мiнi-футбол
Золоту та срiбну медаль вибороли вихованцi ДЮФК 

«Портовик» у турнiрi з мiнi-футболу, що пройшов в Миколаєвi 
серед дiтей 1010-11 та 2012-13 р.н. Участь у змаганнях взяло 
шiсть команд iз рiзних мiст України. Нашi вiтання призерам!

В Южному також пройшли традицiйний турнiр з мiнi-футболу, 
якi щороку проводить профспiлка ДП «МТП «Южний» серед 
вихованцiв ДЮФК «Портовик». Цього року у змагання ще 
взяли участь двi команди Южного: збiрна мiста i «Спорт для 

Довгоочiкуване нагородження переможцiв 
дитячого конкурсу вiршiв та малюнкiв вiдбулося 
сьогоднi, 22 березня В урочистiй атмосферi 
маленькi учасники конкурсу отримали нагороди 
вiд в.о. директора Сергiя Ковшара та голови 
профспiлки Сергiя Маслова

«Дiти – маленькi частинки великого щастя, вони наповню-
ють наше життя любов’ю i теплом. Вiд нас, дорослих, залежить 
те, якими вони виростуть, в якому свiтi будуть жити i на якому 
пiдприємствi працювати. Такi конкурси допомагають дiтям 

Всi працiвники та пенсiонери державного 
пiдприємства «Морський торговельний порт 
«Южний» мають право на компенсацiю витрат на 
лiкування, якi не входять у страховий випадок

Наші спортивні досягнення всiх». Поєдинки проходили в п’яти вiкових групах (вiд 2014 до 
2008 р.н.). Кожна команда отримала нагороди вiдповiдно до 
результату. Мета змагань: дiти отримують досвiд та задоволення 
вiд гри, а тренери визначають готовнiсть команд до сезону.

Волейбол
Завершились змагання з волейболу Спартакiади ДП 

«МТП»Южний» серед учасникiв – команд пiдроздiлiв порту.
Участь взяло шiсть команд: ВРР-2, Ветеранiв, ВГЕ/РММ, 

Управлiння, СО/ЗПБ, Механiзацiя. Запекла боротьба за 
першу четвiрку тривала до останньої гри, i за пiдсумками 
змагань маємо наступнi результати: 1 мiсце –Управлiння; 2 – 
ВГЕ/РММ; 3 – ВРР-2; 4 – СО/ЗПБ. Нашi вiтання призерам!

Iнструктор з фiзкультури та спорту профспiлки 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Новаков

Нагородили юних митцiв
реалiзувати себе i досягати успiхiв та приносять радiсть всiй 
родинi. Коли щасливi дiти, щасливi їхнi батьки, i це почуття 
передається всьому колективу нашого пiдприємства», – 
сказав Сергiй Ковшар.

Нагородження вiдбувалося в Будинку культури у мiстi Южне.
«Дiти – це наша гордiсть, радiсть i натхнення. Ми пишаємося тим, 

що в нашому порту так багато активних, талановитих хлопцiв i дiвчат. 
Розвивайтесь, цiкавтесь, приймайте участь у всiх наших заходах. 
А ми завжди готовi працювати для вас», – сказав Сергiй Маслов.

Бажаємо митцям i подалi розвивати свої таланти та брати 
участь в наступних творчих випробуваннях.

Компенсацiя витрат на лiкування
Для отримання компенсацiї необхiдно надати наступнi 

документи: заяву iз зазначенням причин та обставин для 
компенсацiї витрат на лiкування; довiдку з медсанчастини 
щодо пiдтвердження необхiдностi стацiонарного лiкування 
або протезування, якi не пiдлягають страховому випадку;

оригiнали касових чекiв, квитанцiї прибуткових касових 
ордерiв, розшифровки придбаних медикаментiв згiдно з 
дiагнозом чи iншi документи, якi пiдтверджують факт про-
ведення оплати лiкування; виписку зi стацiонару.

Документи приймає та розглядає спiльна комiсiя 
адмiнiстрацiї та профспiлки пiдприємства, яка збирається за 
необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць.


