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2 квiтня о 7:50 на ДП «МТП «Южний» 
завершено обробку судна CIC ELLI S. Колектив 
держстивiдора обробив цей балкер типу 
Capesize за 75,5 годин – рекордна iнтенсивнiсть 
завантаження великотоннажного судна. Цей 
високий виробничий результат досягнуто завдяки 
злагодженiй роботi ВРР-2.

Судно CIC ELLI S було пришвартоване 30 березня о 01:00 
бiля 5 причалу. Цей балкер має дедвейт 171 448 тонн, дов-
жину 288 метрiв та ширину 45 метрiв. Колектив завантажив 

168 тис. тонн залiзорудного концентрату. За першу добу 
було оброблено майже 90 тис. тонн вантажу.

За перший квартал 2021 року держстивiдор прийняв 21 
судно типу Capesize, загалом, обробив 56 суден. Протягом 
цього перiоду Морський торговельний порт «Южний» пере-
робив 3 млн 548 тис. тонн вантажiв. Структура вантажообiгу 
включає залiзорудну сировину, чавун, зерновi та продукти 
їх перероблення, бентонiтову глину, нiкелеву руду, вугiлля 
та обладнання для вiтрогенераторiв.

«Завдяки своїм професiйним якостям колектив 
пiдприємства досягає високих показникiв та завжди ство-

рює привабливий iмiдж порту «Южний». Наразi ми онов-
люємо перевантажувальне обладнання та ремонтуємо 
зношену за минулий рiк технiку. Модернiзацiя устатку-
вання дозволить нам виконувати вантажнi операцiї бiльш 
ефективно та оперативно», – коментує в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

У першому кварталi цього року оброблено 52 831 напiввагон. 
Колектив не зменшував середньодобову норму вивантаження 
та завантаження напiввагонiв за низьких температур. Активна 
робота портовикiв та спiвпраця з АТ «Укрзалiзниця» гаран-
тують стабiльний темп перевантажувальних робiт.

Найвища iнтенсивнiсть обробки судна Capesize 
у Морському торговельному порту «Южний»

Щомiсячний рейтинг «Велетнi Пiвденного», 
березень 2021. Сумарно на балкери було 
завантажено 1 млн 017 тис. тонн руди.

MP THE KRAFT – на причалi №20 на Capesize заванта-
жили 123,8 тис. тонн руди, на причалi №5 – 81,5 тис. тонн. 
Всього – 205,3 тис. тонн. Дедвейт судна – 209,199 тн.

MP THE HIGHTOWER – на причалi №20 на Capesize за-
вантажили 119,3 тис. тонн руди, на причалi №6 – 85,0 тис. 
тонн. Всього – 204,3 тис. тонн. Дедвейт судна – 209,114 тн.

NEGONEGO – на причалi №20 на Capesize завантажили 
128,5 тис. тонн руди, на причалi №6 – 73,5 тис. тонн. Всього – 
202,0 тис. тонн. Дедвейт судна – 206,046 тн.

HUAHINE – на причалi №20 на Capesize завантажили 

ТОП-5 найбiльших суден, якi заходили в порт Пiвденний у березнi
62,2 тис. тонн руди, на причалi №6 – 139,4 тис. тонн. Всього – 
201,6 тис. тонн. Дедвейт судна – 205,875 тн.

YASA DREAM – на причалi №20 на судно типу Capesize 
завантажили 124,6 тис. тонн руди, на причалi №6 – 79,3 тис. 
тонн. Всього – 203,9 тис. тонн. Дедвейт судна – 207,805 тн.

Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний
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Актуальне iнтерв’ю

 

 

Світ постійно змінюється, і в цій реальності виграє той, хто 
адаптується. Пандемія коронавірусу призвела до збільшення 
вантажообігу українських портів у 2020 році. Та вже наприкінці 
минулого року зміни на ринку сировини призвели до його зниження. 
Але попри все колектив держстивідора впорався з усіма викликами: 
обробив всі вантажі, що надійшли на підприємство в період росту 
ринку та відновлює обладнання під час його падіння. Завдяки нашим 
зусиллям підприємство зберігає лідируючу позицію у морській галузі.

Зміни – це завжди 
нові можливості

Володимир ПАВЛУСЕНКО,
заступник начальника ВРР-2 зі складської 
та комерційної роботи

– Розкажіть про себе: яка у вас освіта, ваш тру-
довий шлях?

– Дві вищі освіти отримав в Одеському національному 
морському університеті. Спочатку закінчив юридичний 

факультет, згодом, вже працюючи в порту, – організацію 
перевезень і управління на водному транспорті.

На підприємстві працюю з 2002 року, починав тальма-
ном, потім став змінним стивідором, старшим стивідором, 
а зараз – заступник начальника району зі складської та 
комерційної роботи.

Моя задача – організація прийому, складування і видачі 
вантажів, його облік. Ми тісно взаємодіємо з експедиторами, 
головною диспетчерською і комерційним відділом.

– Минулий календарний рік був незвичайним для 
України і світу. Як змінилась робота та які фактори 
вплинули на її результати?

– На початку 2020 року Китай вже вийшов із карантину, 
потреба в сировині росла рекордними темпами. Одночасно 
країни Європи пішли на карантин, підприємства зупинили 
свою роботу і всю руду, яку вони зазвичай споживали, стали 
відправляти судами в Китай. У першу чергу до держстивідора 
«Южний», тому що він єдиний в Україні може обробляти вели-
котоннажні балкери типу Capesize до повної вантажомісткості.

У цей час наше підприємство отримувало найбільший об-
сяг заявок на обробку вантажів – до 2,5 млн тонн щомісяця.

Починаючи з червня 2020 року розпочався активний 
продаж руди в Європу, де ціна закупівлі сировини вище за 
ціну у Китаї. Більша частина вантажу відправлялась заліз-
ничними вагонами.

У той же час значні обсяги імпортного вугілля, що пряму-
вали до підприємств країни морським шляхом було пере-
орієнтовано на залізничний транспорт.

Поступово почали знижуватися обсяги відвантаження 

транзитної сировини. Це було обумовлено собівартістю 
доставки вантажу, збільшенням вартості металопродукції та 
переорієнтацією вантажопотоків на російські порти.

Вказані фактори обумовили зменшення обробки вантажів не 
тільки портом «Южним», а й іншими портами з липня 2020 року. 

– Чи складно було координувати роботу з ура-
хуванням такого обсягу вантажу?

– У минулому році вся техніка працювала на межі сво-
їх можливостей. Була дуже висока інтенсивність роботи 
всього колективу підприємства. Навіть мінімальні поломки 
в цей період створювали серйозні труднощі.

– Підприємство з кожним роком покращує ви-
робничі результати. Звичайно, це вимагає удо-
сконалення портового обладнання. Які проекти 
модернізації вже запущені?

– Останні півроку ведеться активна робота з будівництва 
перевантажувального комплексу імпортних навалювальних 
вантажів на 29 складі. Коли реалізуємо, будемо попереду 
конкурентів.

– Робота на районі не зупиняється ні на мить. Чи 
є у вас вільний час і як ви його проводите?

– Так, робота – це більша частина мого життя, але найголо-
вніше – це моя донька, їй вже 13 років. Вільний час намагаюся 
провести разом. Люблю легку атлетику, щодня бігаю. Брав 
участь у двох напівмарафонах в Одесі та Івано-Франківську 
– 21 км, але дуже хочу пробігти марафон – 42 км.

– Ваші побажання колективу підприємства?
– Найголовніше – залишатися таким же дружним і згур-

тованим колективом.

Iрина МЕЛЬНИК, 
заступник начальника вiддiлу вантажної 
та комерцiйної роботи

–  Iрино Володимирiвно, ви 30 рокiв працюєте 
на пiдприємствi, як починався ваш трудовий шлях?

– Моя професiя – продовження сiмейних традицiй. Життя 
найближчих менi людей тiсно пов’язане з портом «Южний». 

Я хотiла бути дитячим лiкарем реанiматологом, але доля 
вирiшила iнакше.

Навчалася на вечiрньому iнженерно-економiчному 
факультетi Одеського нацiонального морського унiверситету. 
Менi було 17 рокiв, коли я прийшла працювати учнем технiка 
в комерцiйний вiддiл, тодi вiн ще був на 1-му причалi. З 
2006 року займаю посаду заступника начальника вiддiлу 
вантажної та комерцiйної роботи.

– Як змiнився порт за цей час?
– Пiдприємство сильно змiнилося i однозначно в кращу 

сторону. Сьогоднi – це найбiльша стивiдорна компанiя Укра-
їни. У 1991 роцi порт обробив 7,2 млн тонн навалювальних 
вантажiв за рiк, зараз такий обсяг ми перенавантажуємо 
за пiвроку.

– У чому полягає ваша робота?
– Працiвники нашого вiддiлу займаються залученням 

вантажопотокiв до порту. Ми формуємо договори з осно-
вної дiяльностi, тарифи з основної дiяльностi i, як результат, 
доходи. Це дуже кропiтка праця, що вимагає пильної уваги, 
особливо, коли стосується застосування тарифiв та подат-
кової дисциплiни.

– Як змiнилась робота з клiєнтами в 2021 роцi?
– Змiнився ринок i у всiх портах України, нажаль, змен-

шився вантажообiг: за сiчень-лютий 2021 року об`єм об-
робленого вугiлля зменшився на 70,3%, руди – на 14,1%.

За останнi пiвроку результатом проведеної роботи 
стало залучення нових клiєнтiв: один з найбiльших гiрничо-
металургiйних комплексiв України ПАТ «АрселорМiттал 
Кривий Рiг» та транспортна компанiя ООО «Холлеман Укра-

їна». У 2021 роцi був заключений довгостроковий контракт 
з ТОВ «Метiнвест-Шiппiнг». Зараз ми ведемо переговори з 
обробки нової номенклатури вантажiв, вирiшуємо технiчнi 
питання. Впевнена, у нас все вийде.

– Яким буде цей рiк для порту «Южний»?
– Ми докладемо всiх зусиль, щоб показати гiднi результати. 

На жаль, дуже багато залежить не вiд нас, а вiд ситуацiї на 
ринку. Зараз найголовнiше – якiсне надання послуг i гнучка 
тарифна полiтика.

Визначаючи тарифи на перевантаження тiєї чи iншої 
номенклатури вантажiв, ми аналiзуємо собiвартiсть послуг. 
Якщо ми бачимо, що наш тариф вище, нiж у конкурентiв, 
ми переглядаємо його, оптимiзуємо процеси i робимо все 
можливе, щоб зацiкавити клiєнта i забезпечити прибуток 
пiдприємству.

– Робота займає багато часу, але життя – не тiльки 
праця. Розкажiть про вашу сiм’ю i захоплення.

– Моя сiм’я – найголовнiше в моєму життi. Майже всi 
портовики: мама, дочка, чоловiк i його батьки. Ми любимо 
проводити час разом на дачi, обожнюємо наших домашнiх 
тварин. Дуже подобається подорожувати. Сподiваюся, 
найближчим часом ми зможемо вiдкривати новi мiсця i на-
солоджуватися вiдпочинком.

– Що, на вашу думку, є запорукою успiшної ро-
боти колективу?

– У будь-якому колективi важливо, щоб у працiвникiв 
була вiдповiдальнiсть за доручену справу, доброзичливiсть, 
поряднiсть i розумiння того, що ми всi працюємо разом на 
результат. Будьте оптимiстами!

Олександр ТРIКОЛIЧ, 
заступник головного диспетчера з СУБ 
пiдприємства головної диспетчерської

– Який шлях здобуття професiї ви пройшли? У чому 
полягає ваша робота?

– Я закiнчив Одеську державну морську академiю, здобув 
квалiфiкацiю iнженер судномеханiк. Пiсля закiнчення навчання 

обiйняв посаду суднового механiка на судах, а у 2009 роцi почав 
працювати на пiдприємствi: спочатку на портофлотi, а потiм на 
ВРР-2 змiнним стивiдором, далi – старшим стивiдором та згодом 
перейшов до головної диспетчерської.

Робота в головнiй диспетчерськiй – це органiзацiя по 
завезенню та вивезенню вантажiв, планування та опера-
тивний контроль над ходом вантажно-розвантажувальних 
робiт, планування швартових робiт та розмiщення флоту 
пiд обробку по причалам, розмiщення суднових партiй по 
вантажним складам, органiзацiя пiдведення рухомого складу 
з вантажами тощо.

– Пандемiя зробила серйозний вплив на 
вантажообiг всiх портiв. Як вдалося обробити такі 
обсягі вантажів у минулому роцi?

– Наш успiх – це злагоджена робота вантажовласникiв, 
залiзницi, служби експлуатацiї та всього колективу 
пiдприємства. Завдяки чiткому плануванню завезення 
вантажiв, оперативнiй подачi та обробки, вiдсутнiстю простою 
напiввагонiв на колiях пiдприємства та швидкому забиранню 
порожнiх вагонiв, забезпеченню надiйної роботи переван-
тажувальної технiки та механiзмiв, колектив пiдприємства 
обробив 18,8 млн тон за минулий рiк.

– Як змiнилася ситуацiя з вантажообiгом морських 
портiв в цьому роцi?

– За перший квартал ми обробили 3 млн 548 тис. тон 
вантажiв. Перевантаження залiзорудної сировини ТОВ 
«Метiнвест Шиппiнг» залишилось на рiвнi 2020 року. В 
першому кварталi нам вдалось залучити додатковi обсяги 
транзитної залiзорудної сировини. В квiтнi планується 

вiдновлення завезення чавуну каботажним перевезенням.
Залучено додатковi обсяги по перевантаженню 

бентонiтової глини та нiкелевої руди, поновлено завезення 
з подальшим вiдвантаженням обкотишiв виробництва ПрАТ 
«Полтавський ГЗК».

У цьому роцi вiдбулося зменшення вiдвантаження тран-
зитних обкотишiв, оскiльки збiльшилися потреби у ЗРС на 
внутрiшньому ринку та вантажопотiк було переорiєнтовано 
до росiйських портiв Усть-Луга та Тамань, а це 500 тис. тонн.

З урахуванням змiн ситуацiї на ринку робiтники 
пiдприємства докладають максимальних зусиль для залучен-
ня нових видiв вантажу та виконання планових показникiв 
переробки. 

– Який ваш прогноз для порту «Южний»?
– Наше пiдприємство оперує найглибоководнiшими 

причалами, склади дозволяють накопичувати великий об-
сяг вантажiв, а наш колектив може впоратися з будь-яким 
завданням! Ми гiдно займаємо i будемо займати лiдируючу 
позицiю з вантажопереробки в Українi.

– Робота займає значну частину вашого життя. Як 
вдається поєднувати її з особистим життям?

– Робота є завжди, телефонують i вечорами, i вихiдними. 
Вiльний час проводжу з сiм’єю – дружиною i синами, люблю 
грати з дiтьми, виїжджати на природу.

– Що для вас порт «Южний»?
– Мiй другий дiм, вже 12 рокiв тут проходить бiльша час-

тина мого життя. У нас чудовий колектив, вiдповiдальний i 
професiйний. Я дуже цiную кожного i бажаю мiцного здоров’я 
i благополуччя.
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Робочi буднi

Дiалог

 

Вiтаємо працiвникiв вiддiлу Механiзацiї ДП «МТП 
«Южний» з 39-м днем народження! Нашi колеги – 
це, найперше, iнженери-механiки високого класу, 
професiонали з багатим досвiдом роботи, а ще 
закоханi у свою справу та вiдданi пiдприємству 
люди.

Основна задача, яку виконує колектив – забезпечення 
єдиної технiчної дисциплiни з експлуатацiї пiдйомно-
транспортного обладнання, планування профiлактичних 
ремонтiв, пiдвищення ефективностi нагляду за технiчною 
експлуатацiєю вантажопiдйомних механiзмiв, постiйне 
вiдслiдковування появи нових трендiв портової технiки, 
еволюцiї наявних та багато iншого.

Весь колектив портовикiв цiнує вашу працю, колеги, i 
бажає подальшої успiшної роботи на благо порту «Южний», 
щоб весь парк перевантажувальної технiки та пiдйомних 
механiзмiв залишався пiд надiйним наглядом i працював 
бездоганно!

Здоров’я вам мiцного, успiху та наснаги!

1 квiтня було створено вiддiл 
Механiзацiї ДП «МТП «Южний»

Першого квiтня в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй  Ковшар та голови 
профспiлкових комiтетiв Сергiй  Маслов та Сергiй 
Спiцин привiтали портовикiв з визначною датою 
та вручили Почеснi грамоти кращим працiвникам 
пiдроздiлу.

«Задля збереження стабiльного темпу пере-
робки вантажiв необхiдно оновлення технiки та 
модернiзацiя портового обладнання. Я вдячний колек-
тиву внутрiшньопортової механiзацiї за плiдну роботу i 
впевнений, що з такими фахiвцями можлива реалiзацiя 
будь-яких цiлей. Ми щиро вiтаємо вас з ювiлеєм, бажаємо 

високих результатiв i подальших перспектив!», – сказав 
Сергiй Ковшар.

Працiвники ВПМ вiдповiдають за всю перевантажуваль-
ну технiку, що працює на причалах вантажного району. 
Пiдроздiл складається з чотирьох дiльниць: гаражу малої 
механiзацiї, дiльницi з ТО та ремонту ПТУ, локомотивної 
дiльницi та дiльницi з ремонту i ТО електрообладнання кранiв.

«Вiтаємо з ювiлеєм дружнiй колектив внутрiшньопортової 
механiзацiї. Зичимо вам i вашим сiм’ям мiцного здоров’я, 
щастя i благополуччя, успiхiв у працi i оптимiзму у всiх ваших 
справах i починаннях», – сказав Сергiй Маслов.

Нагадаємо, iнiцiатором та засновником такого необхiдного 
для основної дiяльностi порту пiдроздiлу був Володимир 
Голуб, який 10 рокiв тому доклав максимум зусиль для 
створення ВПМ.

«Важко переоцiнити роботу, яку ви виконуєте, i той вклад, 
який вносите в загальну справу! У цей святковий день щиро 
бажаємо вам здоров’я, завжди гарного настрою та подаль-
ших успiхiв у забезпеченнi безперебiйної роботи портового 
обладнання!», – сказав Сергiй Спiцин.

Колектив ВПМ приймав вiтання з 10-рiчним ювiлеєм

Iнтенсивна робота та значний вантажообiг на при-
чалах ДП «МТП «Южний» потребує особливої уваги 
до технiки та обладнання нашого пiдприємства.

Силами працiвникiв РБУ на залiзничнiй колiї 8А-9А ниж-
нього майданчику причалу №7 замiнюють дерев’янi шпали 
на залiзобетоннi. Це збiльшить термiн служби рейко-шпальної 
решiтки, зекономить витрати на поточне утримання та при-
зведе до безперебiйної роботи iз залiзничними операцiями 
пiд час подачi напiввагонiв.

Реконструкцiя та ремонт
Працiвники ремонтно-будiвельного управлiння 

ДП «МТП «Южний» вiдновили тверде залiзобетонне 
покриття складського майданчику №1 на причалi 
№ 6.

Такi роботи дозволили вiдновити рiвнiсть, цiлiснiсть i 
мiцнiсть покриття та попередити його подальше руйнування. 
Крiм того, вiдновлене тверде покриття складської площi при-
зводить до зменшення витрат на її зачищення та дозволяє 
забезпечити якiсне i кiлькiсне зберiгання вантажу.

4 квiтня магiстральна конвеєрна стрiчка першого 
ротору (стакер №2) комплексу вагоноперекидачiв, 
що доправляє вантаж на причали ВРР-2, почала 
працювати у штатному режимi пiсля 37-годинної 
перерви. 

Саме стiльки часу знадобилось фахiвцям РММ та ВПМ для 
її вiдновлення через розрив стику гумовотканинної стрiчки. 
Спочатку пiдняли натягувальний барабан, який опустився до 
найнижчої вiдмiтки. Далi стягнули саму стрiчку, що розiйшлась 
на 45 метрiв i почали вулканiзацiю стикiв. Через 12 годин 
пiсля цього ремонт було завершено, а виробничий процес 
вiдновлено.

6 квiтня в.о.директора ДП «МТП «Южний» Сергiй 
Ковшар зустрiвся з профактивом пiдприємства. Вiн 
розповiв про поточну ситуацiю на пiдприємствi, 
про труднощi й успiхи, про результати роботи та 
фактори, якi впливають на них, про проблеми та 
перспективи розвитку.

«Змiни на ринку сировини у цьому роцi призвели до 
значного збiльшення конкуренцiї мiж приватними та дер-
жавними стивiдорними компанiями за вантажопотiк, а також 
зменшення обсягiв переробки вантажiв по галузi в цiлому. 
Для збереження лiдируючої позицiї на ринку, нам необхiдно 
збiльшувати швидкiсть та покращуювати якiсть вантажних 
робiт. Тому ми придiляємо пильну увагу проведенню поточ-
ного ремонту технiки та її оновленню. Наприкiнцi березня 
була оголошена процедура закупiвлi портального крана», 
– сказав Сергiй Ковшар.

Спiвробiтники пiдприємства активно задавали питання. 

Обговорили умови роботи, заробiтну плату i соцiальнi 
гарантiї, труднощi при проведеннi закупiвель, забезпечення 

Зустріч з профактивом підприємства 
пiдроздiлiв запасними частинами та оновлення технiки. Пiд 
час зустрiчi були дотриманi усi вимоги COVID-безпеки.
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Замовлення №  200943
Номер підписаний до друку 9.4.2021 р.

Охорона працi

Важливо

Спортивнi новини

Не забудьте привiтати з днем народження!
10 квiтня. Веселов Ю.В., Цуркан М.О.
11 квiтня. Буженець В.В., Верескля О.С., Гiрчак А.Я., Макарiнська Г.М., 

Прохоренко Ю.А., Шевченко В.В.
12 квiтня. Кертичак Ю.М., Клiмов Ю.М., Мединський В.Й., Полiщук В.М., 

Рижов В.В., Шатохiн Д.Б.
13 квiтня. Беца М.Ю., Возьянов С.В., Гуржiй Г.Г., Єфiменко А.Г., 

Iльїнюк А.С., Савченко К.С., Ткаченко А.В., Федоров О.П., Черкасов I.Г.
14 квiтня. Барков О.I., Гаращук В.З., Гедз В.П., Лаврентьєв А.В., 

Малецький О.Я., Назаровець А.М., Твердовський О.С., Чорнобiль О.О.
15 квiтня. Абутов О.А., Бойко В.В., Васюк А.О., Гресс С.П., Гусинiн Д.А., 

Звягiн М.М., Левторенко К.В., Пiляєва Л.В.

16 квiтня. Воронкiн В.В., Дунаєвський А.С., Забродна О.Г., 
Кабанова Ю.В., Мличко Г.В., Нефедов О.Є., Яковцев С.О.

17 квiтня. Бiлан О.М., Бондарець Р.О., Гредiна О.Ю., Змiєнко Л.Я., 
Iсаченко О.В., Коровiн К.Г., Малюк I.В., Мунтян М.П., Пiдгiрець В.П., 
Радчук С.I., Слайко В.В., Стьопiн С.С., Судаков О.В., Хлань С.С., 
Южбабенко Я.П.

18 квiтня. Барбанягра Т.М., Бiлоус Н.I., Бондаренко П.Л., Боцу О.Ф., 
Кукузеєва Д.Л., Радiк О.В., Свєтличний О.С., Тiтар О.М., Федченко Є.Ю., 
Шкуратов О.С., Ягнiченко С.А.

19 квiтня. Березiн В.В., Височанський В.В., Гетманська М.Л., Драло Л.Г., 
Iшкiн В.А., Ковляр А.О., Кравченко Т.М., Кравчук М.А., Лук’яненко I.В.

20 квiтня. Балюк Л.Ф., Белятинська О.В., Бондар Г.Г., Гаращук I.В., 
Глекова Т.В., Деркач Д.Д., Деркач Д.О., Зизак М.В., Ковальчук С.В., 
Науменко В.П., Отращенко Д.Д., Посуховський Ю.В.

21 квiтня. Богданова I.О., Богза Г.С., Єрошенко С.О., 
Заботiна Ж.В., Корчевський В.О., Куц Л.О., Нiкiтенко Р.В., Рицар Н.С., 
Юшков В.В.

22 квiтня. Дехтяр О.А., Машир В.Г., Пак А.О., Пожар О.В., 
Чайковський Я.С., Шаповалов В.Ю., Яценко О.М.

23 квiтня. Горшкодьор О.В., Зубакова А.А., Iванов О.Л., 
Iшкова О.В., Кахiрська В.М., Клименко П.Ф., Красов Є.В., Мараренко В.Т., 
Хiмiч В.В., Яковець Ю.П.

Працiвники Служби охорони працi провели рейд 
пiдроздiлами нашого пiдприємства. Головна 
мета заходу – перевiрити наявнiсть спецодягу 
та засобiв iндивiдуального захисту, якими 
працiвникiв було забезпечено безкоштовно.

Перевiрки успiшно пройшли у ВПМ, РММ та на пральнi i 
показали, що майже усi працiвники цих пiдроздiлiв сумлiнно 

На ДП «МТП «Южний» проведено 
черговий рейд з перевiрки спецодягу

ставляться до своєї безпеки на робочому мiсцi. Нагадаємо, 
що надiйний спецодяг – основа безпечної та комфортної 
роботи працiвникiв. Особливо на такому пiдприємствi, як 
порт «Южний», де обробляються навалювальнi вантажi i 
виконується цiлий спектр робiт, у тому числi i травмоне-
безпечних. Носити спецодяг зобов’язанi усi портовики, 
якi задiянi у роботах пiдвищеної небезпеки! Про це слiд 
завжди пам’ятати!

В СП «Портовик» вiдпрацювали дiї
при евакуацiї у разi виникнення пожежi

вiддiлу пожежної та техногенної безпеки, мобiлiзацiйної роботи 
та цивiльного захисту i служби енергозабезпечення провели 
планове протиаварiйне тренування в котельнi СП «Портовик» 
для вiдпрацювання дiй у разi руйнування газопроводу. «Най-
краща пiдготовка до будь-якої надзвичайної ситуацiї – це 
вiдпрацьованi до автоматизму на практицi теоретичнi знання. 
Тому такi тренування – невiд’ємна частина нашої роботи. Сьогоднi 
всi учасники дiяли чiтко i оперативно, що дозволило виконати 
поставленi завдання в повному обсязi», – зазначив начальник 
вiддiлу пожежної та техногенної безпеки, мобiлiзацiйної роботи 
та цивiльного захисту В’ячеслав Кононенко.

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний

• вiтайтеся з колегами безконтактно;
• мийте руки до входу в кабiнет або примiщення;
• не торкайтеся перил, ручок дверей тощо;

• регулярно дезiнфiкуйте поверхнi приладiв та пристроїв, на 
яких працюєте (поручнi крiсел, столи, пiдвiконня, клавiатура, 
смартфон, пульт управлiння, касовий апарат тощо);

• регулярно провiтрюйте примiщення;
• змiнюйте маску щочотири години, або щойно вона стала 

вологою i не торкайтесь до її зовнiшньої частини;
• використовуйте онлайн-ресурси для проведення зборiв, 

нарад, конференцiй тощо;
• якщо працюєте з людьми, подбайте про власний захист 

та тримайте дистанцiю;
• залишайтесь вдома, якщо захворiли ви або члени 

вашої родини;
• будьте свiдомими, зменшiть соцiальну активнiсть, до-

тримуйтесь правил гiгiєни, а головне, зберiгайте спокiй.

I знову про коронавiрус

31 березня в санаторiї-профiлакторiї «Портовик» 
вiддiл пожежної та техногенної безпеки, 
мобiлiзацiйної роботи та цивiльного захисту 
спiльно з пожежно-рятувальним пiдроздiлом ДСНС 
в Одеськiй областi провiв плановi протипожежне i 
протиаварiйне тренування.

За легендою в пiдвальному примiщеннi спального корпусу 
виникла пожежа. Про це сповiстила гучномовна автоматична 
системи оповiщення. Персонал i гостей закладу було негайно ева-
куйовано на вулицю в безпечне мiсце. Евакуацiя здiйснювалася 
силами працiвникiв СП з використанням засобiв iндивiдуального 
захисту i дотриманням соцiальної дистанцiї. Оперативно прибув 
на мiсце умовної надзвичайної ситуацiї i черговий караул 39 
ДПРЧ ДСНС України. Пiд час тренування вiдпрацьовувались 
навички гасiння пожежi первинними засобами пожежогасiння, 
взаємодiя персоналу з пожежно-рятувальним пiдроздiлом, 
проводилася звiрка наявностi евакуйованих. Пiсля – фахiвцi 

Нагадаємо, 4 березня в Українi почалася третя хвиля пандемiї. 16 березня нiмецька клiнiка «Шарiте» 
пiдтвердила циркуляцiю в нашiй країнi «британського» штаму коронавiрусу. Вченi наголошують, що саме 
вiн спричинив нинiшню хвилю епiдемiї i є бiльш заразним та небезпечним нiж попереднi. Лiкарi фiксують 
важче протiкання хвороби та збiльшення випадкiв повторного iнфiкування. Тож будьте обережними та 
дотримуйтесь простих правил:

Шахи
Маємо результати турнiру з шахiв Спартакiади 
Державного пiдприємства «Морський 
торговельний порт «Южний»-2021.

Футбол
Друге призове мiсце посiли юнi футболiсти 
ДЮФК «Портовик» профкому ДП «МТП 
«Южний» в турнiрi з футболу серед спортсменiв 
2013 р.н. Тренер i керiвник клубу – Сергiй 
Новаков. Змагання проходили в Одесi 23 – 26 
березня.

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

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

 

 

В Адмiнiстрацiї  морського порту Пiвденний  
обговорили актуальнi питання функцiонування 
порту з портовими операторами. Спiльна нарада 
вiдбулась 25 березня.

Пiд  час  наради керiвництва i  представникiв 
Адмiнiстрацiї  морського порту Пiвденний  з представ-

Робоча нарада никами ДП «МТП «Южний », ОПЗ, МНТ «Пiвденний », 
ТОВ «Термiнал Стiвiдорiнг i К» i ТОВ «Бориваж» були 
обговоренi питання облаштування контрольно-пропус-
кного пункту для заї зду-виї зду автомобiльного транспор-
ту на територiю термiналу ТОВ «Термiнаiл Стiвiдорiнг 
i К»; забезпечення безпеки при виконаннi вантажних 
операцiй  та ремонтних робiт обладнання АТ «ОПЗ» на 
причалах № 1 та № 2; забезпечення екологiчної  без-
пеки при виконаннi вантажних операцiй  бiля причалу 
№3Н МНТ «Пiвденний ».

Нашi футболiсти стали переможцями у трьох iграх, одну  
зiграли в нiчию, одну програли i в пiдсумку посiли друге 
мiсце. Двох юних «портовикiв» визнали кращими гравця-
ми турнiру: звання «кращий захисник» отримав Максим 
Середа, «кращий пiвзахисник» – Iлля Мельник. Учасники 
змагань – футбольні клуби: «Атлетик» (Одеса), «Атлетик» -2 
(Одеса), «Локомотив» (Одеса), «Одіссей» (Одеса), ФШ 
«Ротаня і Зозулі» (Дніпро) і ДЮФК «Портовик». Ми вiтаємо 
наших дiток та тренерiв iз призовим мiсцем i бажаємо не 
зупинятись на досягнутому!

За пiдсумками змагань перше мiсце посiла команда ВРР-2, 
на другому – об’єднана команда ВГЕ та РММ, на третьому 
– Управлiння, четверте мiсце посiла команда Механiзацiї, 
п’яте – Ветеранiв порту, шосте – об’єднана команда СО та 
ЗПБ. Турнiр проходив з 23 по 26 березня, участь у ньому 
взяли всi спортивнi команди пiдприємства. Вiтаємо портових 
iнтелектуалiв!


