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Шановнi жителi 
Южного, вiтаємо вас 
з днем народження 
мiста!

Сьогоднi Южне – це красиве та 
вiдкрите мiсто з великим потенцiалом, 
що поєднує традицiї з новiтнiми 
технологiями.

Доброта та щедрiсть жителiв Юж-
ного робить його затишним, сучасним 
й туристичним. Самовiддана праця 
людей перетворює мiсто в унiкальний 
куточок бiля Чорного моря.

Бажаємо мiсту Южне процвiтання, городянам натхнення та 
добробуту. Нехай у майбутньому будуть новi перетворення на 
краще та динамiчний розвиток. Зi святом!

З повагою, в. о. директора ДП «МТП «Южний»
Сергiй КОВШАР

Держстивiдор «Южний» встановив 
новий рекорд зi швидкостi 
вивантаження – 10 000 тонн 
вугiлля за змiну. Три змiни 
пiдряд працiвники вантажно – 
розвантажувального району 
№2 виконували роботи на 
максимальнiй швидкостi.

Вугiлля iз США в порт «Южний» доставив 
балкер NAIAS, вантажомiсткiстю 73664 
тонни. 14 вересня о 17 годинi бiля 9 при-
чалу почалася обробка судна. У вантажних 
операцiях було одночасно задiяно два 
портальних крани «Mark» та три «Kondor».

Всього було вивантажено 71400 тонн. 
Тривалiсть робiт – 112 годин.

Висока iнтенсивнiсть обробки судна 
обумовлена злагодженою роботою го-
ловної диспетчерської та працiвникiв ван-
тажного району – диспетчерiв, стивiдорiв, 
докерiв-механiзаторiв, працiвникiв складiв, 
сигнальникiв тощо.

Крiм цього, допомогло обладнання кранiв 
новою системою вiдеоспостереження. 
Кранiвник одразу ж в кабiнi крану на 
спецiальному монiторi може бачити роз-
ташування вантажу та рiвень заповнення 
трюмiв.

Дорогi южненцi! 
Шановнi 
портовики!

Вiд iменi адмiнiстрацiї 
морського порту Пiвденний 
та профспiлкового комiтету 
приймiть найщирiшi вiтання 
з Днем мiста!

Бажаємо вам щастя, 
здоров’я, радостi, оптимiзму! 
Нехай життя кожної родини 
буде сповнене душевним 
теплом, свiтлом i добротою! 

Нових вам успiхiв, добробуту, благополуччя, а мiсту – 
подальшого процвiтання!

З повагою, начальник адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний Максим ШИРОКОВ, 

голова профспiлкового комiтету 
Юлiя ПАНЬКОВА

Дорогi жителi 
Южного!
З днем народження 
мiста!

Ми змiнюємся кожен рiк, 
кожен день, а разом з нами пе-
ретворюється на краще i наше 
мiсто. Южне неймовiрно затиш-
не i привiтне. I все це завдяки 
енергiйним та цiлеспрямованим 
його мешканцям.

Дякую южненцям за активну 
життєву позицiю та турботу до 

рiдної землi. Бажаю всiм гарного життя в улюбленому мiстi, 
гостям – приємного вiдпочинку та яскравих спогадiв. Зичу 
мiцного здоров’я, мирного неба та радiсних подiй!

З повагою, голова профспiлкового комiтету 
ДП «МТП «Южний» Сергiй МАСЛОВ

Станом на 8 годину 11 вересня Морський торговельний 
порт «Южний» обробив 3 мiльйони 378,6 тисячі тонн 
вантажiв (квартальний план – 3 мiльйони 375 тисяч 
тонн). З початку 2020 року колектив пiдприємства 
перевантажив 13 мiльйонiв 967 тисяч тонн вантажiв.

Основний вантаж – руда, перевалено 2 мiльйони 471 тисячу тонн. 
Взагалi, на експорт вiдправлено 2 мiльйони 607 тисяч тонн вантажiв, 
з урахуванням чавуну та шроту. Об’єм iмпортних вантажiв складає 
289 тисяч тонн (коксiвне вугiлля, добрива та бентонiтова глина), 
каботаж – 56,3 тисячі тонн, транзит – 426,3 тисячі тонн.

Бiля причалiв ДП «МТП «Южний» оброблено 78 суден протягом 

неповного кварталу, з них 37 суден типу Capesize. Усього ДП «МТП 
«Южний» прийняло 236 суден з початку поточного року, включаючи 
119 великотоннажних балкерiв типу Capesize.

«Сьогоднi ми окреслили ключовi закономiрностi розвитку господар-
ської дiяльностi, тенденцiї та динамiку становлення економiки ДП «МТП 
«Южний». На пiдставi цих даних є чiтке уявлення про насущнi потреби, 
можливостi, потенцiал та перспективи розвитку пiдприємства. Ми ма-
ємо на метi модернiзацiю устаткування, оновлення технiки, технiчне 
обслуговування та ремонти, розширення номенклатури вантажiв. 
Колектив Морського торговельного порту «Южний» орiєнтується на 
максимальний результат у сучасних умовах морської галузi, країни та 
свiту», – коментує в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Виконання квартального плану 
у першiй декадi вересня

I знову 
рекорд

НАЦIОНАЛЬНИЙ 
МОРСЬКИЙ 
РЕЙТИНГ 
УКРАЇНИ 
стор. 2

ВІДНОВИЛИ 
ОБРОБКУ 
НІКЕЛЕВОЇ
РУДИ 
 стор. 3

БЕЗПЕЧНА 
РОБОТА 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ЗI СПЕЦОДЯГУ
стор. 4



№ 18 (826) 25 вересня 2020 року
www.port-yuzhny.ua                    

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА  ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»2

Нагорода

Новини адмiнiстрацiї ДП Пiвденний

Виробництво

За досягнення 2019 року – рекордний 
вантажообiг – державне пiдприємство «Морський 
торговельний порт «Южний» вiдзначено у 
номiнацiї «Абсолютне зростання – 
2019». Держстивiдор впевнено утримує позицiю 
лiдера, успiшно розвивається та стає кращим.

ДП «МТП «Южний» зайняло друге мiсце в номiнацiї 
«Абсолютне зростання – 2019» Нацiонального морського 
рейтингу України. Держстивiдор опрацював 15 мiльйонiв 153 
тисячi тонн вантажiв у 2019 роцi. Цей показник є найвищим у 
42-рiчнiй iсторiї роботи пiдприємства. Рекордний вантажообiг 
перевищує план на 29,7% (+ 3 млн 478 тис. тонн) та на 23% 
бiльше 2018 р. (+2 млн 841 тис. тонн).

«У 2019 роцi Морський торговельний порт «Южний» 
обробив рекордний обсяг вантажiв. Високий резуль-
тат – досягнення трудового колективу. Вiн стимулює 
портовикiв постiйно вдосконалюватися та покращу-
вати виробничi потужностi, збiльшувати вантажообiг 
та прибуток. На сьогоднi виробничий та фiнансовий 
плани виконанi бiльш нiж на 100%. Проте портовики 
працюють максимально ефективно в сучасних реалiях, 
оновлюються технологiї виробництва та модернiзується 
устаткування», – коментує в.о. директора ДП «МТП 
«Южний» Сергiй Ковшар.

Проведення Нацiонального морського рейтин-
гу  iн iц iйовано видавництвом «Порти України», 
пiдтримане Мiнiстерством iнфраструктури України 
та профiльними асоцiацiями. Урочиста церемонiя на-
городження переможцiв вiдбулася 10 вересня 2020 р.
у м. Одеса.

17 вересня вiдбулось нагородження працiвникiв адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний, якi брали участь у лiквiдацiї наслiдкiв аварiї танкера Delfi в 
акваторiї Одеського морського порту, та працiвникiв адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний, якi чiтко i злагоджено виконували алгоритм дiй, спрямованих 
на виявлення та надання медичної допомоги на суднах, члени екiпажiв 
яких захворiли на нову короновiрусну iнфекцiю. Зокрема прийняття та 
обслуговування суден PATRA та SOPHIA.

За сiчень–серпень поточного року 
портовi оператори морського порту 
Пiвденний обробили 42 млн 44 
тис. т вантажiв, що на 25,5% вище 
показникiв аналогiчного перiоду 
2019 року.

Вантажопереробка експортних вантажiв в 
порту склала 31 млн 704 тис. т (зростання на 
26,5% до показникiв 2019 року), iмпортних – 
5 млн. 244 тис. т (зростання на 21,0% до 
показникiв 2019 року). Перевантаження 
транзитних вантажiв склало 4 млн 818 тис. 
т (зростання на 18,3% до показникiв 2019 
року), каботажних – 278,0 тис. т (зростання 

бiльше, нiж в 22 рази до показникiв 2019 
року). Навалювальних вантажiв було об-
роблено 35 800,2 тис. т (збiльшення на 
26,5% до показникiв 2019 року), наливних – 
3 673,2 тис. т (збiльшення на 26,4% до 
показникiв 2019 року), генеральних – 
2 571,2 тис. т (зростання на 12,1% до 
показникiв 2019 року).

У номенклатурi вантажiв традицiйно пере-
важають продукцiя ГМК i АПК: вугiлля, руда 
та зерновi. Переробка контейнерiв в порту 
за звiтний перiод збiльшилася на 16,8% 
в порiвняннi з попереднiм роком i склала 
2175,84 тис. т (165 591 TEU.)

Прес-служба адмiнiстрацiї 
МП Пiвденний

Нацiональний морський рейтинг 
України

Професiоналiзм працiвникiв вiдзначили Професiоналiзм працiвникiв вiдзначили 
грамотами та подарункамиграмотами та подарунками

Захiд пройшов за участю керiвництва 
фiлiї та директора департаменту органiзацiї 
роботи портiв ДП «АМПУ» В’ячеслава Воро-
ного. «Висловлюю щиру подяку начальнику 
адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний 
Максиму Широкову та працiвникам фiлiї за 
високий професiйний рiвень, оперативнiсть 
та бездоганну якiсть роботи», – зазначив 
В’ячеслав Вороний.

Почесними грамотами та цiнними пода-

рунками були нагородженi: Максим Широ-
ков, начальник адмiнiстрацiї МП Пiвденний;  
Олександр Ковалюк, в.о. заступника 
начальника адмiнiстрацiї з операцiйної 
дiяльностi; Володимир Поперногла, на-
чальник портофлоту; Оксана Маслова, 
в.о. начальника служби безпеки мореплав-
ства та екологiчної безпеки; Вiктор Козак, 
головний механiк портофлоту; Руслан 
Вовченко, матрос 2 кл. портофлоту; Роман 

Папазахарiадi, моторист 2кл.– матрос 2кл. 
портофлоту; Вiктор Тодорчук, змiнний 
механiк портофлоту; Владислав Полiщук, 
змiнний помiчник капiтана портофлоту.

Ми пишаємося та щиро вiтаємо 
наших колег з високими вiдзнаками! 
Бажаємо наснаги на новi звершення 
та мiцного здоров’я!

Результати роботи за 8 мiсяцiвРезультати роботи за 8 мiсяцiв

Iнтеграцiя РБУ в основну дiяльнiсть пiдприємства триваєIнтеграцiя РБУ в основну дiяльнiсть пiдприємства триває
Перша обробка судна за 
технологiєю прямого навантаження 
без складування вантажу на 
вiдкритих майданчиках причалiв 
та з мiнiмальним використанням 
перевантажувальної технiки 
вiдбулась 8 вересня 2020 року 
бiля причалу №9 ДП «МТП 
«Южний». На судно «Mare I»  
(прапор Панама) силами РБУ було 
завантажено 1460 тонн шроту 
за допомогою телескопiчного 
конвеєрного перевантажувача 
та бункера з електроприводом. 
Iнтенсивнiсть обробки досягала 
150-170 тонн за годину. Всього 
судно прийняло 6300 тонн вантажу.

Робота за такою технологiєю (автомобiль – 
бункер – телескопiчний конвеєр – судно)  
значно пришвидшує процес обробки суд-
на та зменшує собiвартiсть послуг, що в 
результатi дозволяє збiльшити обсяги пере-
робки та пiдвищує конкурентоспроможнiсть 
пiдприємства.

Першi експериментальнi 323 тонни шроту 
за допомогою телескопiчного конвеєрного 
перевантажувача працiвники РБУ заван-
тажили 19 серпня на судно «Tango Rio». 
Тодi ж визначили можливу iнтенсивнiсть 

обробки, пройшли стажування, зрозумiли, 
на що треба звернути увагу. Менш нiж за 
мiсяць (8 вересня) було виведено робiтникiв 
виробничо-перевантажувальної дiльницi, 
дiльницi електромонтажних робiт та дiльницi 
механiзованих земельних робiт, благо-
устрою i озеленення РБУ у змiнний режим для 

опрацювання визначеного об’єму вантажу.
«Ми вiдпрацювали перше судно спiльно з 

працiвниками ВРР-2, якi завантажили бiльшу 
частину. Але думаю, що в перспективi – 
самостiйна робота з суднами невеликої 
вантажомiсткостi», – зазначив начальник 
РБУ Василь Козеренко.
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Новини адмiнiстрацiї ДП Пiвденний

Справа технiки Стоп коронавiрус

Комерцiйна дiяльнiсть

17-23 вересня на 8 причалi 
ВРР-2 ДП «МТП «Южний» з 
балкера TBC PRINCESS було 
вивантажено 30 887 тонн 
нiкелевої руди. Вантаж прибув 
з Гватемали.

Ранiше нiкелева руда до порту 
«Южний» надходила з Iндонезiї. Але 
з 1 сiчня 2020 року влада ввела за-
борону на експорт сировини. Такi дiї 
стимулюють розвиток переробних 
пiдприємств всерединi Iндонезiї. Тому 
нiкелева руда вивантажувалася з 
причалiв нашого пiдприємства ще у 
лютому цього року.

Для залучення додаткових обсягiв 
вантажiв службою експлуатацiї 
держстивiдора проводилися пере-
говори та укладений контракт. Це 
забезпечить збiльшення вантажообiгу 
порту «Южний».

Також у вереснi планується об-
робка ще двох суден з таким самим 
вантажем – це балкери Marina K та 
Puma.

Нiкелева руда буде доставле-
на на «Побузький феронiкелевий 
комбiнат», який єдиний в Українi 
виробляє в промисловому масштабi 
феронiкель з бiдних окислених 
нiкелевмiсних руд.

Вiдновили обробку 
нiкелевої руди

Працiвники адмiнiстрацiї морського порту 
Пiвденний пройшли навчання з питань пожежної 
безпеки. Навчання проводив фахiвець ТОВ 
«Агенцiя незалежного iнспектування «Експерт».

Захiд, що тривав протягом двох днiв, складався з те-
оретичної та практичної частин. Фахiвцi, до обов’язкiв 

Навчання з питань пожежної безпекиНавчання з питань пожежної безпеки

Порт «Южний» – державний 
стивiдор №1 в Українi за 
обсягами перевалки вантажiв. 
Пiдприємство стабiльно 
показує позитивну динамiку 
зростання вантажообiгу. Для 
залучення додаткового обсягу 
вантажiв службою експлуатацiї 
проводилися переговори з ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг».

Зусилля, спрямованi на збiльшення за-
вантаження порту, дали реальнi результати.

100 000 тонн залiзорудного концентрату 

На ДП «МТП «Южний» новi На ДП «МТП «Южний» новi 
вантажопотокивантажопотоки

буде перевантажено держстивiдором «Юж-
ний» в цьому мiсяцi.

«Колектив ДП «МТП «Южний» справля-
ється з будь-якими поставленими завдан-
нями. Ми покращуємо ранiше досягнутi 
результати, постiйно вдосконалюємо 
технологiї обробки вантажiв i готовi до 
збiльшення обсягу перевалки», – сказав 
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй 
Ковшар.

ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» – 
пiдприємство з повним металургiйним ци-
клом, яке включає коксохiмiчне, гiрничорудне 
i металургiйне виробництво.

яких належить забезпечення i виконання вимог правил 
пожежної безпеки на пiдприємствi, пiдвищували загальнi 
пожежно–технiчнi знання, спрямованi на попередження 
пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих 
матерiальних збиткiв, зменшення негативних екологiчних 
наслiдкiв, створення умов для швидкого виклику пожежних 
пiдроздiлiв та успiшного гасiння пожеж, а також евакуацiї з 

зони виникнення i можливого розповсюдження пожежi людей, 
документiв i матерiальних цiнностей.

«Такi заходи позитивно впливають на квалiфiкацiю 
вiдповiдальних за дотримання правил пожежної безпеки 
на пiдприємствi та пiдвищують професiйний рiвень фахiвцiв, 
робота яких пов’язана з небезпечними факторами», – за-
значив начальник вiддiлу пожежної та техногенної безпеки 
в мобiлiзацiйної роботи та цивiльного захисту В’ячеслав 
Кононенко.

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний

У зв’язку з високою iнтенсивнiстю 
роботи на ДП «МТП «Южний» у 
цьому роцi проводити ремонти та 
технiчне обслуговування технiки 
було достатньо складно. Але на 
даний момент керiвництво нашого 
пiдприємства придiляє цьому 
питанню особливу увагу. Отже, 
вересень став мiсяцем оновлення 
для кранiв, що давно чекали 
модернiзацiї та ремонту.

На 5 причалi було пофарбовано пор-
тальний кран «Сокiл». Його лакофарбове 
покриття повнiстю оновили. А у найближчий 
час планується пофарбувати ще два порталь-
них крани цiєї ж марки. Процес оновлення 
лакофарбового покриття буде проходити 
поетапно, щоб не завадити виробничому 
процесу на ВРР-2.

Також розпочато довгоочiкуваний ремонт 
портального крана Лiбхер LPS-280. На даний 
момент проводяться демонтажнi роботи його 
несправних деталей. Потiм спецiалiсти пере-
йдуть до установки нових запчастин, а саме 
пiдшипника та вантажних лебiдок, якi вже до-
ставили до ДП «МТП «Южний». Усi ремонтнi 
роботи виконує органiзацiя-пiдрядник, порт 
надає вантажопiдйомну технiку. Завершення 
ремонту планується на 12 жовтня.

На нашому пiдприємствi налiчується два 
портальних крани даної моделi. Вони – 

На нашому пiдприємствi 
кожен портовик 
може пройти тест 
iмуноферментного аналiзу 
(IФА).  На даний момент 
на ДП «МТП «Южний» вже 
закуплено 500 IФА-тестiв. 
Невдовзi очiкуються i новi 
поставки. Керiвництво порту 
пiклується про здоров’я 
та безпеку спiвробiтникiв, 
тому органiзувало таке 
обстеження безкоштовно. 
Даний аналiз ефективнiший 
за експрес-метод. Адже 
проведення IФА-тесту надає можливiсть виявити iмуноглобулiн М, що завжди 
пiдвищений при коронавiрусi.

В медико-санiтарнiй частинi ДП «МТП «Южний» першi працiвники вже здали аналiзи на 
виявлення коронавiрусу. Тепер такi обстеження на нашому пiдприємствi будуть проходити 
двiчi на тиждень: щопонеділка i щосереди.

За словами медичних працівників МСЧ нашого підприємства, кожен позитивний результат 
, який буде виявлений під час лабораторних досліджень, розглядатиметься в індивідуальному 
порядку, в залежності від хронічних захворювань людини, яка проходила тест. 

Нагадаємо, що забір венозної крові проводиться натше. Тобто перед його здачею не 
можна вживати їжу, допустимо випити трохи води.

Для запису на обстеження та консультацiю необхiдно звернутися до лiкаря-
iнфекцiонiста Ольги Григорiвни Тарлевої за телефоном: 750-75-73.

Ремонтуємо, фарбуємоРемонтуємо, фарбуємо
надiйнi помiчники докерiв на районi ДП «МТП 
«Южний». За змiну Лiбхер LPS-280 перева-
лює 5-6 тисяч тонн вантажiв. Взагалi, в цьому 
роцi, на нашому пiдприємствi заплановано 
ремонт 14 портальних кранiв. Уся технiка 
обслуговується згiдно з графiком.

Безкоштовнi тестиБезкоштовнi тести
на виявлення коронавiрусуна виявлення коронавiрусу



№ 18 (826) 25 вересня 2020 року
www.port-yuzhny.ua                    

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА  ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»4

Адреса редакції: 
65481, м. Южне Одеської області, ДП «МТП «Южний», буд. управління, каб. 425

Телефон: 750-73-82, 752-61-03. Факс: 750-70-05. Е-mail: press@port-yuzhny.com.ua
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точку зору автора. Відповідальність за рекламу несе рекламодавець

Редакційна колегія:  Тетяна БАХТІАРОВА, Ольга СУТІК, Наталія СМОЛЯНЧУК, 
Ганна БІЛА, Валентина РАДЕЦЬКА, Анастасія ПАВЛІЧЕНКО.

Засновник і видавець – ДП «Морський торговельний порт «Южний»
Свідоцтво про реєстрацію: ОД №1346-227-Р від 17.10.2008 р.

Тираж 1750 прим. Номер надруковано ТОВ «ВПП «Друкарський дiм», 
м. Одеса, вул. Картамишевська, 9д, тел. (0482) 340-308. 

Замовлення №  200546
Номер підписаний до друку 25.9.2020 р.

Не забудьте привiтати з днем народження!
26 вересня. 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., Щер-
бакова 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., Резнiченко I.М., Тiтов О.С., орна С.П., Шатайло П.М.

2 жовтня. Богонос А.Д., Борисенко М.А., Круков-
ський 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., Шевар-
дов 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., Кузнєцов В.Н., Маналат’єв 

А.В., Терекян З.А., Чаплинський О.В., Чернов С.М., 
Шулiк В.В.

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

9 жовтня.  Захаренко О.В., Кудiков С.В., 
Тихонов Г.С.

Актуально

Пряма мова

Беззаперечно, спецодяг – важливий iндивiдуальний 
засiб захисту вiд зовнiшнiх негативних факторiв, 
що супроводжують будь-який робочий процес. 
Особливо на такому пiдприємствi, як порт 
«Южний», де обробляються навалювальнi 
вантажi i виконується цiлий спектр робiт, у тому 
числi травмонебезпечних. Нещодавня зустрiч 
в.о. директора пiдприємства Сергiя Ковшара з 
трудовими колективами пiдроздiлiв пiдприємства 
показала, що є питання стосовно забезпечення 
портовикiв спецодягом та ЗIЗ. Адже вiд цього 
залежить безпека робiтника. 

Для чого вiн потрiбний 
В першу чергу, спецодяг необхiдно носити задля власного 

здоров’я та життя. Особливо якщо робота пов’язана iз ви-
соким ризиком або шкiдливими умовами. Вiн захищає вiд 
виробничих травм, бруду, захворювань та особливостей 
кожної конкретної виробничої сфери. А їх в порту «Южний» 
достатньо. Для працiвникiв медико-санiтарної частини чи 
комбiнату громадського харчування це ще й дотримання 
санiтарно-гiгiєнiчних норм.

Вимоги до виготовлення  
Спецодяг шиють та виготовляють у залежностi вiд 

специфiки виробництва i, обов’язково, з урахуванням усiх 
факторiв, що супроводжують робочий процес (пил, волога, 
мороз, спека, хiмiчнi речовини, мастила, вогонь, електрич-
ний струм тощо). Головнi вимоги – максимальна мiцнiсть на 
розрив, розтягування, стiйкiсть до прання, опiр до зовнiшнiх 
агресивних впливiв.

Обов’язки адмiнiстрацiї  
Адмiнiстрацiя пiдприємства зобов’язана безкоштовно 

забезпечити кожного працiвника вiдповiдним спецодягом 
у залежностi вiд виду робiт. Робочий одяг має бути якiсним 
та зручним, з урахуванням статi, iндивiдуальних фiзичних 
параметрiв, сезону i вiдповiдати вимогам охорони працi та 
умовам виробництва.

Обов’язки працiвника  
 Iгнорування засобами iндивiдуального захисту непри-

пустиме. Працiвник, особливо якщо вiн задiяний у роботах 
пiдвищеної небезпеки, зобов’язаний працювати виключно в 
спецiальному одязi. Особливу вiдповiдальнiсть за порушення 
несе безпосереднiй керiвник робiт.

Iнформацiя вiд пiдроздiлiв 
(станом на 18 вересня)

Автобаза та ремонтно-будiвельне управлiння 
забезпеченi спецодягом та ЗIЗ у повному обсязi. Вантажно-
розвантажувальний район №2 майже забезпечено всiм 
необхiдним, очiкується лише додаткова поставка пилестiйких 
костюмiв i є потреба в касках, сигнальних жилетах та дощовиках. 
Портовий флот забезпечено на 90%, не отримано взуття, 
тiльняшки для плавскладу i форма для суднових кокiв. Забез-
печення внутрiшньо-портової механiзацiї складає трохи 
бiльше, як 50% вiд заявленого. Особливо гостро стоїть питання 
взуття. Ситуацiя з ремонтно-механiчними майстернями – 
забезпечення складає приблизно 25%. Тепловодогоспо-
дарство та адмiнiстративно-господарський вiддiл 
працюють у нових рукавичках. Це поки все, що вони отримали 
iз перелiку замовленого. Електрогосподарство, господар-
ство зв’язку, загiн пожежної безпеки, комбiнат гро-
мадського харчування i торгiвлi та медико-санiтарна 
частина не можуть похвалитись й рукавичками.

Iнформацiя вiд служби 
матерiально-технiчного 
забезпечення 
(станом на 18 вересня)

Придбано та видано у пiдроздiли: робочих костюмiв 
(у т.ч. 450 пилестiйких) – 1970 комплектiв; взуття – 454 
пари; рукавичок (9 видiв) – 25962 пари; респiраторiв (у т.ч. 
дихальних масок та фiльтрiв) – 63736 одиниць.

Очiкується поставка в жовтнi: рукавиць – 9072 пари, 
дихальних масок та фiльтрiв – 1261 одиниця.

Заплановано отримати до кiнця року: робочих 
костюмiв (у т.ч. 100 пилестiйких) – 337 комплектiв; зимового 
одягу – 852 комплекти; медичного одягу – 205 одиниць; 
одягу для охоронникiв – 300 комплектiв; взуття – 1558 пар. 
На даному етапi з вищеперерахованих позицiй оголошено 
процедури закупiвель на офiцiйному майданчику ПроЗорро. 
За результатами торгiв буде укладено договори i визначено 
конкретнi дати поставок.

Валерiй КУЩИК, 
голова цехкому портофлоту: 

«Тепер у нас iнша проблема: за 
звичкою ми замовили одяг на два 
розмiри бiльше, бо ранiше пiсля 
першого ж прання вiн зменшував-
ся вдвiчi. Думаємо, що робити... 
Головне побажання, щоб був один 
надiйний постачальник якiсного 
спецодягу i дотримувались термiни 
поставки...»

Свiтлана ДIНУЛ,
голова цехкому РБУ: 

«Зараз вирiшуємо питання iз за-
безпечення працiвникiв сумiжних 
професiй. Скажiмо, електрога-
зозварювальник, який отримав 
посвiдчення докера-механiзатора i 
тепер задiяний в обробцi суден, має 
отримувати спец одяг для двох видiв 
робiт».

Сергiй БОНДРА, 
в.о. начальника ремонтно-
механiчних майстерень: 

«Специфiка нашої роботи така, 
що без спецодягу не обiйтись. Все, 
що залежало вiд нас, ми зробили, 
усi заявки подали вчасно. Отримали 

20 костюмiв. З нетерпiнням чекаємо 
решту».

Павло КЛЕЙБАТЕНКО, 
докер-механiзатор ВРР-2: 

«Радує те, що пiсля того, як мою робу 
два рази випрали, вона не зменшилась 
у розмiрi. Маю надiю, що цей одяг по-
служить довше».

Олег МЕДВЕДЕНКО, 
докер-механiзатор ВРР-2: 

«Взуття досить зручне, зi спецiально 
укрiпленим металевим носком. Стоїш 
впевнено, не ковзаєш. Побачимо, як 
буде носитись протягом року. Ми ж у 
цих черевиках i взимку, i влiтку».

Олександр МЕЛЬНИЧЕК,
докер-механiзатор ВРР-2: 

«Пилестiйку робу ми отримали 
вперше. Менi сподобалась. Єдине 

що влiтку в нiй трохи спекотно i пiсля 
прання колiр втратив яскравiсть».

Олександр БЕЗБАБНИЙ, 
машинiст навантажувальної 
машини ГММ ВПМ: 

«Коли отримав нову форму, то 
якраз працював слюсарем. Постiйно 
в мастилi, тому прав часто. Можу 
сказати, що бруд вiдпирається доб-
ре».

Марина ЧАЛАЯ,
начальник служби охорони працi: 

«Ми вiдiйшли вiд практики, коли 
кожний пiдроздiл мав спецодяг рiзного 
кольору, все унiфiкували, щоб можна 
було здiйснювати обмiн, в разi чого. 
Вперше придбали одяг, який захищає 
вiд дрiбнодисперсного пилу, що важли-
во для вантажного району. А головне – 
зробили акцент на якiсть».

Безпечна робота 
починається зi спецодягу

електронну картку з усiма даними, прив’язкою до посади, 
статi, табельного номеру. Це дозволить автоматизувати облiк 
руху спецодягу пiдприємством, контролювати термiни його 
використання, своєчасну видачу, залишки на складах тощо.

Наразi створюється електронна версiя перелiку ЗIЗ, 
проводиться унiфiкацiя кожного засобу вiдповiдно до 
його властивостей, присвоюються номенклатурнi номери. 
Цим займаються служби охорони працi та матерiально-
технiчного забезпечення, а також управлiння кадрової 
служби та адмiнiстративних питань. Централiзована 
бухгалтерiя синхронiзує бухгалтерський та складський 
облiк. Iнформацiйно-обчислювальний центр на базi усiх 
даних розробляє модуль «Облiк ЗIЗ» (електронний реєстр) 
та особистi картки. Далi – затвердження вiдповiдальних 
осiб, ознайомлення з програмою, i з 25 грудня цього року, 
вiдповiдно до наказу, модуль «Облiк-ЗIЗ» має запрацювати.

Вiд редакцiї
Чи важливо носити спецiальний одяг? Дуже 

важливо. Вiд цього залежить особиста безпека 
кожного працiвника. Тому, якщо хтось ставиться 
до цього питання зневажливо, радимо змiнити свої 
погляди. I ще, спецодяг, окрiм безпеки, – фiрмовий 
стиль пiдприємства, командна культура i ознака 
серйозного пiдходу до справи адмiнiстрацiї. Все 
це разом згуртовує колектив, надає вiдчуття осо-
бливого командного духу, допомагає справлятись 
з поставленими задачами i завжди досягати успiху.

Тож шануйтесь, колеги, i спецодяг вам у помiч!

Модуль «Облiк ЗIЗ»
31 серпня цього року в.о. директора ДП «МТП «Южний» 

Сергiй Ковшар пiдписав наказ про розробку спецiального мо-
дулю – «Облiк ЗIЗ» у програмному забезпеченнi пiдприємства. 
Це означає, що на кожного працiвника, якому передбачено 
видача засобiв iндивiдуального захисту, буде заведено 


