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24 вересня на буксирi «Екватор» портофлоту 
ДП «МТП «Южний» замайорiли святковi прапорцi 
розцвiчування. У цей день 30 рокiв тому було 
пiдписано наказ про введення судна в експлуатацiю. 
Екiпаж з ювiлеєм привiтали керiвник 
ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник та голова 
профспiлки Сергiй Маслов.

На свято зiбрались керiвництво пiдроздiлу, вся команда буксиру, 
запросили i першого капiтана «ювiляра». Звертаючись до присутнiх, 
очiльник пiдприємства Олександр Олiйник сказав: «Я вiтаю екiпаж 
буксиру з такою серйозною датою. Щиро дякую кожному за ре-
зультативну працю протягом цих 30-ти рокiв, за професiоналiзм 
та вiдповiдальне ставлення до судна. Це головна запорука його 
довголiття i ваш серйозний внесок в органiзацiю безперебiйної 
роботи всього порту. Бажаю командi «Екватору» подальшого 
успiху в роботi, втiлення у життя всiх планiв, мiцного здоров’я та 
добробуту родинам». З нагоди свята колектив «Екватору» отримає 
приємнi заохочення.

Долучився до привiтання керiвника пiдприємства i голова 

профспiлки Сергiй Маслов. Вiн побажав морякам традицiйних сiм 
футiв пiд кiлем та вручив екiпажу, як i належить до дня народження, 
подарунок – кавомашину.

Буксир було введено в експлуатацiю 24 вересня 1991 року. В роботу 
судно прийняв Вiктор Рева i протягом 23 рокiв був його капiтаном. «Я 
з екiпажем приймав «Екватор» в Астраханi. Пiсля пiдготовчих робiт i 
оформлення документiв, ми вирушили додому у супроводi рiчкового 
пароплава, який довiв нас до Волгограда. Далi своїм ходом пере-
йшли Цимлянське водосховище, Дон i Азовським морем прийшли 
до Марiуполя. Це був непростий перехiд, з вiдомих причин (розвал 
Радянського Союзу) почались проблеми з паливом, продуктами 
харчування, але ми впорались. У Марiуполi нас забрав «Базальт» 
i вiдбуксирував до рiдної акваторiї. Коли «Екватору» виповнилось 
20 рокiв, економiст на моє прохання порахувала, що за цей перiод 
роботи буксир окупив себе 10 разiв», – розповiв Вiктор Дмитрович.

З 2014-го капiтаном «Екватору» незмiнно є Сергiй Каленичен-
ко. Екiпаж буксиру складається з восьми чоловiк. Судно виконує 
буксиро-кантувальнi роботи, установку/зняття бонових загоро-
джень, iншi допомiжнi роботи, необхiднi для експлуатацiйної 
дiяльностi портового флоту.

«Екватору» – 30
Южне – мiсто молоде, але з iсторiєю, 

досягненнями, здобутками та надбаннями, 
що протягом десятилiть складаються зi що-
денної працi, знань i талантiв його чудових 
мешканцiв. Тих, хто приїхав колись це мiсто 
будувати, тих, хто пiзнiше тут народився i 
вирiс, тих, хто одного разу вирiшив у ньому 
оселитись. Южне, воно таке – одразу бере 
у полон душi i серця.

Портовикам це мiсто особливо близьке, 
бо має таку ж назву, що й порт i в ньому живе 
переважна частина трудового колективу 
пiдприємства.

Ми щиро бажаємо усiм мiстянам, щоб 
з кожним днем Южне розквiтало i ставало 
гарнiшим. Щоб серед його жителiв панували 
суспiльна злагода, взаємна повага та довiра. 
Щоб незалежно вiд поглядiв, усi могли чути 
один одного, знаходити компромiси та до-
сягати бажаних цiлей. I, звичайно, щоб у 
кожному домi був родинний затишок, мир, 
любов та достаток!

Зi святом, дорогi друзi! З днем народжен-
ня, мiсто Южне!

З повагою, в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Олександр ОЛIЙНИК,

голова профспiлки Сергiй МАСЛОВ

Вiд iменi колективу Адмiнiстрацiї мор-
ського порту Пiвденний щиро вiтаємо вас з 
Днем народження мiста!

Затишний куточок бiля Чорного моря – 
Южне – разом з тим молоде, прогресивне, 
динамiчне та сучасне мiсто! Мiсто талано-
витих, амбiтних та цiлеспрямованих людей! 
Бажаємо вам невичерпної енергiї та творчого 
натхнення! Розвитку i процвiтання! Нехай в 
Южному панують суспiльна злагода, вза-
ємна повага та довiра, а в кожнiй родинi – 
затишок, мир, любов та добро!

З повагою, 
начальник Адмiнiстрацiї морського 

порту Пiвденний Олександр БАСЮК, 
заступник голови профспiлки 

Володимир СЕМАКА

14 вересня спостерiгач Маринка Франулович 
та перекладач-асистент Анжелiка Кузнецова 
вiдвiдали морський торговельний порт «Южний». 
Мета зустрiчi – ознайомлення керiвництва 
держстивiдора з мандатом Мiсiї та обговорення 
поточної дiяльностi пiдприємства.

Учасники дiалогу основну увагу зосередили на конкрет-
них кроках розвитку пiдприємства, екологiчнiй полiтицi, 
соцiальному захисту працiвникiв та методам протидiї по-
ширенню коронавiрусу.

«В ходi нашої роботи ми вiдвiдували майже всi порти. 
Порт «Южний» має величезну важливiсть для економiки 
України. Навiть в складнi для країни часи, в перiод пандемiї, 
у вас спостерiгалася позитивна динамiка i полiпшення 
показникiв роботи. Приємно спостерiгати успiшне держав-
не пiдприємство, що розвивається», – зазначила Маринка 
Франулович.

В.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник 
розповiв про роботу держстивiдора, начальник профспiлки 
Сергiй Маслов – про соцiальний захист спiвробiтникiв, 
Володимир Каташинський – як на пiдприємствi пiклуються 
про здоров’я працiвникiв.

«Наше завдання – зробити порт «Южний» зразко-
вим пiдприємством. Це можливо завдяки ефективному 
управлiнню та мотивацiї спiвробiтникiв. Ми вже довели, що 
цiлеспрямованiсть працiвникiв забезпечує гiднi результати 
роботи. Але для їх полiпшення необхiдно реалiзувати про-
екти модернiзацiї виробничих потужностей порту. Саме 
над цим ми зараз працюємо», – сказав в.о. директора 
Олександр Олiйник

Дорогi друзi, 
щиро вiтаємо 
вас з днем 
народження 
рiдного мiста!

Шановнi южненцi!

Одеське представиництво Спецiальної 
монiторингової мiсiї ОБСЄ на ДП «МТП «Южний»
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Робоча зустрiч керiвництва Адмiнiстрацiї 
морського порту Пiвденний з представниками 
компанiй ТОВ «Гермес-Трейдiнг», ТОВ 
«Свiтловодський Рiчковий Термiнал» та ТОВ 
«Грейн Траншипмент» вiдбулась 16 вересня.

Мета зустрiчi – обговорення питань стосовно збiльшення 
вантажообiгу морського порту Пiвденний, розвитку рiчкової 
логiстики, iнтермодальних перевезень. Пiд час дiалогу сторо-

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Представники транспортного бiзнесу України вiдвiдали                              
Адмiнiстрацiю морського порту Пiвденний

Надiя КУРЧЕНКО, 
провiдний фахiвець з кадрiв вiддiлу кадрiв 
та соцiального розвитку

Надiя Анатолiївна має два дипломи про вищу освiту: 
Пiвденноукраїнського нацiонального педагогiчного унiверситету 
iменi К. Д. Ушинського та Одеського юридичного iнституту 
Нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ. За плечима 
Надiї Курченко досвiд роботи вчителем з iсторiї та правознав-
ства в загальноосвiтнiй школi та робота юристом в управлiннi 
капiтального будiвництва виконавчого комiтету южненської 
мiської ради.

У 2010 роцi Надiя Анатолiївна долучилась до дружнього 
колективу портовикiв – влаштувалась на роботу фахiвцем з 
пенсiйного забезпечення вiддiлу кадрiв ДП «МТП «Южний». 
«У той час iнспектори з пенсiйного забезпечення займались 

Нашi кадри – 
наше все!

15 вересня в Українi вiдзначають день HR-менеджера. 
Професiйний кадровий менеджмент – квалiфiкований 
колектив = успiшне пiдприємство – проста, проте нарiжна 
формула успiху!

Неможливо не вiдзначити важливiсть роботи працiвникiв вiддiлу 
кадрiв та соцiального розвитку ДП «МТП «Южний», адже саме цi 
квалiфiкованi спецiалiсти займаються адмiнiструванням персона-
лу пiдприємства. Задовiльнити кадровi потреби всiх без винятку 
пiдроздiлiв та забезпечити пiдприємство професiйним колективом 
– все вам до снаги! Вiтаємо вас з професiйним святом та зичимо 
мiцного здоров’я та щасливої долi!

не лише обробкою та пiдготовкою документацiї, а й особисто 
вiдвозили цi документи до Пенсiйного фонду. Наразi я обiймаю 
посаду провiдного фахiвця з кадрiв. У нашому вiддiлi   7 фахiвцiв 
з кадрiв, за кожним закрiпленi певнi пiдроздiли пiдприємства. Моя 
дiлянка – ВРР-2 та управлiння району, це понад 600 портовикiв. 
Оформлення працiвникiв на роботу, переведення, звiльнення, 
оформлення вiдпусток та багато iншого – це щоденна рутина 
кадрового працiвника», – розповiдає працiвниця.

У нашої колеги мiцна та дружня родина: чоловiк та двоє чу-
дових дiтей, дочка Софiя та син Тимофiй. «У суботу, 11 вересня, 
команда футбольного клубу «Портовик», за яку грає мiй син, 
посiла I мiсце у змаганнях», – з гордiстю розповiдає Надiя.

З нагоди професiйного свята бажає своїм колегам мiцного 
здоров’я, натхнення  та, звичайно, вiдсутностi ексцесiв на роботi: 
«Найкраще побажання для кадровика – це коли всi працюють 
злагоджено та, головне, вiдповiдно до розкладу».

Катерина КУХМАЙ, 
провiдний iнженер сектору соцiального розвитку 
вiддiлу кадрiв та соцiального розвитку

Катерина Григорiвна вищу освiту здобула в Одеськiй 
нацiональнiй академiї харчових технологiй, де вивчала 
економiку, менеджмент i бiзнес. Перший досвiд роботи отримала, 
працюючи у комерцiйному банку.

У 2005 роцi влаштувалась на роботу до ДП «МТП «Южний». 
«Про вакансiю я дiзналась з газети «Портовик», досi зберiгаю 
той доленосний випуск. Конкурс на посаду економiста вiддiлу 
побуту та соцрозвитку був великий», – розповiдає працiвниця. 
Проте мотивацiя була сильною – Катерина походить з сiм’ї 
спадкових портовикiв.

Соцiальний розвиток пiдприємства охоплює рiзноманiтнi пи-
тання щодо забезпечення працiвникiв гарантiями та стандартами. 

Саме наша колега допомагає працiвникам пiдприємства та не-
працюючим пенсiонерам порту сформувати пакет документiв для 
оформлення соцiальних благ, якi передбаченi колективним до-
говором ДП «МТП «Южний». Сюди входять: безвiдсотковi позики 
портовикам, проїзд дiтей-студентiв працiвникiв пiдприємства, 
додаткове добровiльне медичне страхування тощо. Окрiм цього 
провiдний iнженер консультує працiвникiв, що звiльняються у 
зв’язку з виходом на пенсiю, стосовно соцiальних пiльг та веде 
подальший облiк пенсiонерiв пiдприємства.

В 2020 роцi Катерина Григорiвна була обрана головою 
цехового комiтету управлiння.

Вiльний час жiнка здебiльшого придiляє дочцi, а за нагоди 
залюбки подорожує.

До професiйного свята зичить своїм колегам мiцного здоров’я 
та гiдної заробiтної плати, адже це є фундаментом якiсного життя 
кожної людини.

нами було узгоджено роботу флоту рiчка-море в акваторiї 
морського порту Пiвденний та перевантаження вантажiв з 
другого борту на судна, якi обробляються бiля причалiв порту. 
«Наразi попит на послуги рiчкової логiстики зростає i цей 
ринок має великi перспективи розвитку. На сьогоднi рiчка є 
гiдною альтернативою залiзничному транспорту: дозволяє 
уникнути вузьких ланок залiзничної логiстики та розвантажує 
автомобiльнi дороги», – було зазначено пiд час зустрiчi.

Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Лiдiя БОНДАРЕНКО, 
провiдний iнженер з кадрiв вiддiлу кадрiв 
та соцiального розвитку

Лiдiя Василiвна закiнчила Київський полiтехнiчний iнститут, 
Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Мака-
рова та Мiжнародний класичний унiверситет iменi Пилипа Орлика. 
Пiсля закiнчення вишу 5 рокiв працювала iнженером-конструктором 
на заводi «Прометей» у Борисполi. У 1995 роцi жiнка вийшла замiж 
та переїхала на Пiвдень України, до мiста Южне. 12 рокiв працювала 
у южненськiй загальноосвiтнiй школi: викладала технiчне креслення.

У 2007 роцi долучилась до дружнього колективу портовикiв – 
прийшла на посаду iнспектора з кадрiв. Наразi Лiдiя Бондаренко – 
провiдний iнженер з кадрiв вiддiлу кадрiв та соцiального розвитку. 
Наша колега веде кадрове дiловодство працiвникiв управлiння, служ-
би матерiально-технiчного забезпечення та тепловодогосподарства.

«Робота кадровика полягає в облiку спiвробiтникiв 
пiдприємства, документальному оформленнi прийому, пере-
ведення i звiльнення працiвникiв, а також веденнi iншої вста-
новленої кадрової документацiї – особистих справ тощо. Наша 
робота – насамперед спiлкування з людьми i це менi дуже 
iмпонує. Слiд зазначити, що особлива увага на пiдприємствi 
придiляється додержанню норм трудового законодавства, 
тож працiвники вiддiлу кадрiв пильно стежать, щоб портовики 
своєчасно та у належному обсязi брали щорiчнi вiдпустки», – 
розповiдає працiвниця.

У вiльний час наша колега доволi успiшно займається 
рукодiллям: 17 вересня посiла 2 мiсце в Олiмпiадi мистецтв ДП 
«МТП «Южний» у номiнацiї «в’язання».

З нагоди урочистої дати Лiдiя Бондаренко зичить своїм ко-
легам мiцного здоров’я, щасливої долi, душевної рiвноваги та 
безхмарного неба над головою.

Наталiя КОЛЕСНИК,
старший iнспектор з кадрiв вiддiлу кадрiв 
та соцiального розвитку

Наталiя Олексiївна закiнчила художнє училище народних 
промислiв та Одеський нацiональний полiтехнiчний унiверситет 
за спецiальнiстю «Соцiологiя та соцiальна робота». Тривалий 
час працювала у Центрi дитячої творчостi, а пiсля переїзду до 
Одеси – кадровиком в Одеськiй полiклiнiцi.

У 2014 роцi влаштувалась на роботу до порту Южний: 
«До моїх обов’язкiв входить ведення кадрового дiловодства 
працiвникiв внутрiшньо-портової механiзацiї, загону пожеж-
ної безпеки, комбiнату громадського харчування i торгiвлi та 
ремонтно-механiчних майстерень. Окрiм цього, я займаюсь 
кадровим оформленням вiдряджень на пiдприємствi. А на цьому 

теренi завжди присутнiй елемент несподiванки та термiновостi. 
Саме це i подобається менi – робота тримає у тонусi».

Наталiя Колесник вельми творча людина: займається худож-
ньою вишивкою, живописом, виготовляє подарунки на замовлен-
ня – квiтковi та їстiвнi композицiї. Наша колега беззмiнно займає 
призовi мiсця в Олiмпiадi мистецтв ДП «МТП «Южний», що за 
iнiцiативи профкому кожнi 2 роки проводять на пiдприємствi. Цей 
рiк не став виключенням: Наталiя посiла призовi мiсця одразу в 
двох номiнацiях: «вишивка хрестиком» та «кондитерськi вироби».

Вдома на Наталiю Олексiївну чекає мiцна родина: коханий 
чоловiк, троє дiтей та маленька онука. Минулого року сiм’я при-
дбала дачну дiлянку: «Останнiм часом ми з чоловiком працюємо 
над втiленням у життя нашої спiльної мрiї – господарювати в об-
лаштованому затишному родинному гнiздечку, будиночку бiля 
ставку, куди б приїздили дiти i лунав дитячий смiх».
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Обмін досвідом

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

 

 

У вереснi працiвники РММ та робiтники 
залiзничних колiй РБУ провели низку робiт з 
модернiзацiї вагоноперекидача: демонтовано 
старi конструкцiї, встановлено нову платформу та 
рейки.

Пiсля узгодження iз диспетчерською деталей та ви-
явлення вiкна у русi вагонiв, працiвники РММ замiнили 
платформу та визначили рiвень її розмiщення. На цьому 
етапi до свого комплексу робiт приступили працiвники 
дiльницi залiзничних колiй. Вони усунули розбiжнiсть у 
рiвнi нової платформи та рейок розмiру Р-65 шляхом 
замiни останнiх на новi рейки розмiру Р-50. Слiд за-
значити, що для вчасного технiчного обслуговування 
залiзничних колiй на пiдприємствi завжди є запаснi рейки 
рiзного розмiру.

Злагоджена робота пiдроздiлiв порту дає можливiсть у 
стислий термiн проводити плановi ремонти, що дає змогу 
не зупиняти технiку надовго.

Працiвники ремонтно-механiчних майстерень 
ДП «МТП «Южний» вiдремонтували два рудних 
грейфера для портальних кранiв «Тукан» i 
«Сокiл». Роботи проводились на вiдкритому 
майданчику пiдроздiлу.

Ремонт таких великогабаритних пристроїв вважається 
роботою високого рiвня складностi.

На «Туканi» провели розточування шарнiрного 
з’єднання, а на «Соколi» – замiнили рiжучу кромку та 
ремонт блоку.

Ремонт рiзних видiв грейферiв на РММ проводиться 
регулярно. Адже саме такi пристрої мають найбiльшi наван-
таження на районi. В середньому, фахiвцi РММ ремонтують 
50 грейферiв за рiк.

Також майстри виконують усi види ремонтних робiт 
пiдйомно-транспортного оснащення, металоконструкцiй, 
технологiчного, верстатного, електрозварювального об-
ладнання тощо.

Силами фахiвцiв ремонтно-механiчних майстерень за-
безпечується безперебiйна робота вантажного району, 
портофлоту та iнших пiдроздiлiв нашого пiдприємства.

Голова профспілки Сергій Маслов та начальник 
служби управління майном Денис Мельник 
представили ДП «МТП «Южний» на конференції 
«Морські та річкові вантажоперевезення: 
особливості ринку, тенденції розвитку». Захід 
відбувся 10 вересня в Одесі.

На конференції були присутні представники морських 

портів, судновласники, логістичні компанії, брокери, 
морські агентства, юридичні та страхові компанії тощо. 
Серед питань, що обговорювались, пріоритетними 
були: законодавча реформа інфраструктури, морська 
та річкова логістика. Учасники конференції отримали 
можливість ознайомитися зі змінами законодавства 
у морський галузі, обмінятися досвідом і налагодити 
плідну співпрацю.

На засiданнi Ради МП Пiвденний, яке вiдбулося 
8 вересня, був представлений проєкт «Будiвництво 
причально-технологiчного комплексу ТОВ 
Компанiя «Техагро». В роботi засiдання взяли 
участь керiвництво Адмiнiстрацiї МП Пiвденний, 
представники ДП «Адмiнiстрацiї морських портiв 
України», державних пiдприємств, стивiдорних 
компанiй, морських термiналiв та iнших компанiй, 
що працюють в порту.

Сторони переглянули презентацiю проєкту та роз-
глянули питання про його включення до Плану розвитку 
морського порту Пiвденний на коротко- (5 рокiв), середньо- 
(10 рокiв) та довгострокову (25 рокiв) перспективу. Проєктом 
передбачено будiвництво термiналу для прийому та пере-
вантаження зернових вантажiв насипом з автомобiльного та 
залiзничного транспорту, рослинної олiї з автомобiльного 
транспорту, соняшникового насiння. До його складу увiйдуть 

перевантажувальнi комплекси зернових вантажiв та при-
ймання рослинної олiї, а також олiйний завод. Згiдно з про-
єктом, планований вантажообiг нового термiналу складатиме 
2700 тис. тонн на рiк зернових, 200 тис. тонн рослинної 
олiї. Переробка насiння соняшника – до 80 тис. тонн на рiк. 
Загальна територiя земельних дiлянок, на яких розгорнуть-
ся роботи – 30 гектарiв. Початок реалiзацiї будiвництва 
термiнала заплановано на 2022 рiк. Термiн будiвництва – 
44 мiсяцi. Строк окупностi – шiсть рокiв. Також на засiданнi 
були обговореннi питання щодо виконання органiзацiйно-
технiчних заходiв з пiдготовки виконання експлуатацiйних 
днопоглиблювальних робiт у 2022 роцi, пiдбитi пiдсумки 
роботи МП Пiвденний за перше пiврiччя поточного року та 
опрацьованi актуальнi питання та пропозицiї щодо покра-
щення роботи порту.

Практичне тренування вiдбулось 16 вересня. 
Фахiвцi вiддiлу пожежної та техногенної безпеки i 
мобiлiзацiйної роботи та цивiльного захисту 
(П та ТБ i МР та ЦЗ) Адмiнiстрацiї морського порту 
Пiвденний провели вiдпрацювання спiльних дiй 
з лiквiдацiї надзвичайної ситуацiї мiж службами 
фiлiї: працiвниками вiддiлу П та ТБ i МР та ЦЗ, 
служби безпеки мореплавства, служби охорони 
працi, вiддiлу екологiчної безпеки та комiсiї з 
надзвичайних ситуацiй (КНС).

За легендою, пожежа виникла на стоянковому нафтона-
ливному суднi «Одессос», яке базується в акваторiї порту 
Пiвденний. Екiпаж, виявивши загоряння, доповiв про це 
змiнному диспетчеру Адмiнiстрацiї морського порту. Той, в 
свою чергу, здiйснив оповiщення членiв комiсiї надзвичайних 
ситуацiй, якi негайно прибули на мiсце виникнення надзви-
чайної ситуацiї. Екiпаж, за допомогою первинних засобiв 

пожежогасiння, приступив до гасiння пожежi та привiв в дiю 
стацiонарнi системи зрошення палуби. Нафтосмiттєзбирач 
«ПС-323» пiдiйшов на мiнiмально допустиму вiдстань з пра-
вого борту до с.н.с. «Одессос» та здiйснив гасiння пожежi зi 
стацiонарного лафетного пожежного ствола. Щоб уникнути 
розповсюдження нафтопродуктiв акваторiєю порту, буксир 
«Бриз» встановив бонове загородження. Пiсля локалiзацiї 
пожежi, нафтосмiттєзбирач «Еколог» здiйснив монiторинг 
району аварiї на предмет можливого забруднення нафтопро-
дуктами. Спiльними силами, разом з екiпажом с.н.с. «Одес-
сос» та портового флоту фiлii, пожежу було лiквiдовано. 
«Головне завдання подiбних навчань – об’єктивно оцiнити 
рiвень надзвичайної подiї i злагоджено вiдпрацювати нави-
чки усунення аварiї. А регулярне їх проведення забезпечує 
готовнiсть до будь-яких позаштатних ситуацiй», – зазна-
чив начальник вiддiлу пожежної та техногенної безпеки 
i мобiлiзацiйної роботи та цивiльного захисту В’ячеслав 
Кононенко.

Модернiзацiя комплексу вагоноперекидача триває

Ремонт рудних грейферiв на РММ

Морські та річкові вантажоперевезення: 
особливості ринку, тенденції розвитку

Презентували проєкт будiвництва 
нового термiналу

Лiквiдували умовну пожежу
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Замовлення №  201306
Номер підписаний до друку 24.09.2021 р.

Олiмпiада мистецтв

Гiмнастика

Порт за спорт

Оздоровлення

Не забудьте привiтати з днем народження!
25 вересня. Влащицький Д.Ю., Гарбузенко О.Г., 

Гребенюк С.П., Окарська I.В., Ореховська Л.М., 
Перевалов А.М., Прожейко М.А., Романюк Л.А., Томсон С.В., 
Цахнiв С.П., Циня Л.О., Шевченко В.М.

26    вересня. Петкова В.Е., Рассохiна Н.А., Фурич Г.Г.
27 вересня. Кудрiна Н.О., Луценко Ф.В., 

Потiйко В.Г., Сопель В.В., Телесненко О.М., Фармагей П.О., 
Щербакова I.М.

28   вересня. Алексєєв М.К., Гапчук О.О., Гончарук Р.В., 

Друмов А.С., Корчугов I.В., Лисенко Р.О., Максутов Р.Е., 
Перекрьостова Л.О., Самсонюк М.П., Сомов К.О., 
Стародуб Р.М., Трандафiлова В.М.

29   вересня. Гiнжул Є.К., Лаврук Г.Л., Поджарова В.В., 
Русавський П.Г., Стецюк Ю.М., Тiшкевич Н.Ю., Тостоган Г.А., 
Федосєєв Ю.П., Шевчук С.В.

30    вересня. Боднарь О.В., Вакарчук Ю.Р., Iзюмова В.В., 
Капацин I.А., Крайтель В.В., Тоня Г.Б.

1    жовтня. Болтенко В.О., Брушко О.М., Гончарук М.М., 

Дмуховський О.А., Духновський О.О., Мартиненко С.В., 
Мартиненко С.В., Резнiченко I.М., Чорна С.П., Шатайло П.М.

2 жовтня. Богонос А.Д., Борисенко М.А., 
Круковський В.А., Малюк О.В., Цвєтков О.В.

3 жовтня. Бакута С.М., Довгалюк К.В., Мiхно Т.I., 
Смирнов В.В., Тихонова Т.В., Хлабистова Л.П.

4 жовтня. Артюшкiн К.Л., Афанасьєвський С.В., 
Бурдейний С.А., Козак В.М., Кулагiн О.Ф., Меркулова К.В., 
Мусикевич Д.А., Мякенко О.У., Стаценко А.I., Шевардов С.В.

5 жовтня. Бахтiарова Т.А., Ковальов О.Ф., 
Мариченко В.С., Нальота К.А., Сирбу О.М., Ткачук С.Ф.

6 жовтня. Бабенко I.В., Вакуляк М.А., Ларчик М.В., 
Манько I.С., Павлик I.О., Прошина Л.А., Хижняк В.А.

7 жовтня. Бiлоiваненко I.П., Маналат’єв А.В., 
Терекян З.А., Чаплинський О.В., Чернов С.М., Шулiк В.В.

8 жовтня.  Гордiєнко М.О., Горовий А.А.,
 Городенський Д.М., Драбчук В.Є., Карауш О.М., 
Лавриков О.В., Марченко О.В., Самойленко М.О.

17 вересня в ПК «Дружба» мiста Южне вiдбувся 
справжнiй ярмарок талантiв – 10-та Олiмпiада 
мистецтв ДП «МТП «Южний». Участь взяло 52 
портовика. Для бiльшостi з них участь у портовiй 
Олiмпiадi була не першим досвiдом, але й цього 
разу портовикам вдалось здивувати глядачiв 
та членiв журi новими цiкавими виробами 
мистецтва та вокально/лiтературно/музичними 
номерами.

Ми вiтаємо переможцiв 10-ї ювiлейної Олiмпiади мистецтв 
ДП «МТП «Южний» за номiнацiями:

Проза i поезiя: 1 мiсце – Олена Самунь (бухгалтерiя), 
2 мiсце – Вiра Андреєва (ЗПБ), 3 мiсце – Людмила Верескля 
(ВПМ);

Вокал: Гран-прi – Анна Макарова (управлiння), 1 мiсце – 
Євген Левицький (РБУ), 2 мiсце – Артем Шумiлов (ВРР-2), 
3 мiсце – Володимир Олiйник (ВРР-2), Приз глядацьких 
симпатiй – Вiталiй Рудяков (портофлот), Приз жiночих 
симпатiй – Юрiй Слюсаренко (РБУ), Приз за участь – Руслан 
Максутов (РММ);

Авторська пiсня: 1 мiсце – Валерiй Жорняк (ВРР-2);
Фотомистецтво: 1 мiсце – Олена Кузьмiна, 2 мiсце – Олег 

Грiньке, 3 мiсце – Анастасiя Козеренко;
Образотворче мистецтво: 1 мiсце – Алефтина Гриньке 

(ТВГ), 2 мiсце – Олена Кузьмiна (управлiння), 3 мiсце – 
Анастасiя Козеренко (управлiння);

Декоративно-прикладне мистецтво: 1 мiсце – 
Геннадiй Макуров (РММ), Наталiя Чернова (ВРР-2), Олек-
сандр Баранов (ВРР-2); 2 мiсце – Свiтлана Марценюк 
(ВПМ), Юрiй Писаренко(портофлот); 3 мiсце – Марина 
Осипчук (управлiння);

Вишивка хрестиком: 1 мiсце – Вiра Шевченко (ЗПБ), 
Юрiй Головащенко (портофлот); 2 мiсце – Наталiя Колесник 
(управлiння), Жанна Бахур (МСЧ); 3 мiсце – Свiтлана Кушнiр 
(МСЧ), Лiлiя Хлобистова (МСЧ);

Вишивка бiсером: 1 мiсце – Людмила Перекрьостова 
(КГХiТ), 2 мiсце – Наталiя Тригубяк (IОЦ), 3 мiсце – Олена 
Чорнобиль (РММ), Свiтлана Гук (РММ);

Шиття: 1 мiсце – Iнна Логоша (ВРР-2), 2 мiсце – Наталiя 
Прокопенко (ВРР-2), 3 мiсце – Татьяна Малигiна (РММ);

В’язання: 1 мiсце – Свiтлана Возняк (РБУ), Марiя 

Ярмарок талантiв порту «Южний»

Онуфрiйчук (ТВГ); 2 мiсце – Лiдiя Бондаренко (управлiння), 
3 мiсце – Тетяна Чорна (IОЦ);

Кондитерськi вироби: 1 мiсце – Анжела Кащi (КГХiТ), 
2 мiсце – Анна Тисленко (КГХiТ), 3 мiсце – Наталья Колесник 
(управлiння).

Творчiсть з’являється лише там, де є iнтерес до життя. А 
нашi колеги вмiють i працювати, i жити з величезним iнтересом 
та задоволенням! Вiтаємо переможцiв та всiх учасникiв! 
Слухайте своє серце i не бiйтесь втiлювати у життя його 
творчi поради!

П’ять золотих та шiсть срiбних медалей 
вибороли вихованцi ДЮСС профкому ДП 
«МТП «Южний» у Всеукраїнському турнiрi 
з художньої гiмнастики «Перлина Южного». 
Змагання проходили 11-12 вересня в санаторiї-
профiлакторiї «Портовик». Органiзатор – 
профспiлка ДП «МТП «Южний».

Володарками «золота» стали Анастасiя Шаткова 
(юнiорська програма, без предмета/скакалка), Яна Бац 
(юнiорська програма, скакалка/обруч), Злата Тригубяк (I до-
рослий розряд, скакалка/м’яч), Марiя Ткач (програма КМС, 
булави/обруч), Софiя Чебан (програма МС, стрiчка/обруч).

Перемога у чемпiонатi «Перлина Южного» Срiбнi медалi вибороли Вiкторiя Маньковська (юнiорська 
програма, скакалка/обруч), Ганна Васильєва (програма III 
розряду, без предмета/обруч), Валерiя Дмитрiєва (програма 
II розряду, булави, м’яч), Катерина Литвинчук (програма I 
дорослого розряду, булави/м’яч), Дар’я Дмитрiєва (про-
грама КМС, булави/ м’яч), Анна Анiчкiна (програма КМС, 
стрiчка/булави). Тренер-викладач наших спортсменок – 
Свiтлана Шведова.

Всього у змаганнях взяло участь 180 гiмнасток з десяти мiст 
України: Южного, Одеси, Днiпра, Миколаєва, Кам’янського, 
Кропивницького, Харкова, Чернiвцiв, Кам’янця-Подiльського, 
Лозової.

Вiтаємо наших спортсменок i тренера з такими 
чудовими результатами i бажаємо подальших 
перемог!

11 вересня в дружнiй атмосферi на базi 
вiдпочинку «Лагуна» портовики вiдсвяткували 
День фiзкультури та спорту. Голова профспiлки 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Маслов привiтав усiх 
робiтникiв фiзичної культури порту «Южний»: 
тренерiв, фiзоргiв, учасникiв змагань.

«Приймiть нашi найщирiшi вiтання з нагоди професiйного 
свята. Дякуємо вам за вагомий внесок у популяризацiю 
спортивного руху та здорового способу життя серед 
працiвникiв пiдприємства! У здоровому та тренованому 
колективi – мiцний дух i готовнiсть до нових виробничих 
звершень та досягнень!», – сказав Сергiй Вячеславович, 
звертаючись до присутнiх.

З нагоди свята фiзорги пiдприємства отримали почеснi 
грамоти та приємнi заохочення.

Вiтаємо: Олександра Очеретенка (управлiння), Iнну Лу-
занову (ВРР-2), Олександра Репiна та Євгена Юрекскула 
(ОГЕ/РММ), Едуарда Коляду та Вячеслава Бiлоуса (ЗПБ/
ВО), Олександра Кулiнiча та Вячеслава Драбчука ( ветера-
ни), Дмитра Усмєхова (механiзацiя).

До святкування також залучились тренери профкому 
з рiзних видiв спорту, представники спортивних команд 
пiдприємства та ветеранiв порту Южний. Пiсля завершення 

З початку 2021 року працiвники 
ДП «МТП «Южний» отримали 673 путiвки до 
оздоровчих центрiв та санаторiїв, протягом лiта-
2021 оздоровлено 454 дiтини портовикiв.

Оздоровлення портовикiв – один iз важливих напрямкiв 
дiяльностi адмiнiстрацiї та профспiлкового комiтету нашого 
пiдприємства. Так, з початку сiчня поточного року до сьогоднi 
у рiзних закладах санаторно-курортного типу вiдпочили та 
оздоровились майже 219 працiвникiв пiдприємства.

Вiдповiдно до спiльного рiшення адмiнiстрацiї та 
профспiлки, оплачується фiксована сума вiд вартостi путiвки, 

решту витрат бере на себе працiвник. За таких умов оплати, 
портовики мають змогу поїхати до санаторiю один раз на 
два роки, ветерани порту – раз на рiк.

Для працiвникiв пiльгових категорiй (iнвалiдiв 1-2 гру-
пи, учасникiв бойових дiй, лiквiдаторiв аварiї на ЧАЕС, 
багатодiтних родин тощо) оплата путiвок здiйснюється за 
рахунок профкому з урахуванням лiмiту.

Турбота на дiлi

Портовикiв-спортсменiв привiтали зi святом

урочистої частини на гостей заходу чекав фуршет на березi 
ще по-лiтньому ласкавого моря.


