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Колектив держстивiдора обробив 1 мiльйон 280,1 
тисячi тонн вантажiв у вереснi 2020 року. Цей 
показник становить 114% виробничого плану. 
Морський торговельний порт «Южний» вiдправив 
1 мiльйон 122,4 тисячi експортних вантажiв, що на 53% 
бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2019 року.

Протягом вересня 2020 року ДП «МТП «Южний» при-
йняло 134 тисячi тонн iмпортних вантажiв. У минулому мiсяцi 
вiдновилася обробка нiкелевої руди, розвантажено 62,6 
тисячi тонн. Крiм цього, iмпортовано 71,4 тисячi тонн вугiлля.

У вереснi структура вантажообiгу включає руду, чавун, 

Вiтаємо українських
вiйськових 
з Днем захисника

Поняття честi, вiрностi та любовi 
до Батькiвщини об’єднують всiх, хто 
захищає рiдну землю. Нашi вiйськовi 
виконують благородну та доблесну 
справу. Ми пишаємося їх мужнiстю, 
стiйкiстю та витримкою.

Бажаємо захисникам України та працiвникам обо-
ронних пiдприємств завжди вiдчувати пiдтримку та довiру 
українцiв, стiйко витримувати усi життєвi обставини. Не-
хай у ваших родинах панує злагода та гармонiя. Зичимо 
українським вiйськовим бути сильними вiрою, надiєю та 
любов’ю.

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

Шановнi 
колеги!

Вiд щирого серця вiтаю 
вас з Днем захисника, 
українського  козацтва 
та  Покрова  Пресвято ї 
Богородицi!

У цей день ми вiддаємо 
данину героїчним традицiям 

нашого народу, силi духу i мужностi наших громадян 
i гордостi за свою Вiтчизну. Дякуємо тим, хто захи-
щає наше з вами мирне життя кожен день. Цiнуємо 
мужнiсть українських вiйськових i всiх, причетних до 
вiйськової служби.

Бажаємо кожному мiцного здоров’я, мирного неба 
i свiтлого настрою! Сил вам i натхнення!

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

ДП «МТП «Южний» виконало виробничий 
план вересня на 114%

вугiлля, рапс  та шрот. У цьому мiсяцi завантажено перше 
судно залiзорудним концентратом ПАТ «АрселорМiттал 
Кривий Рiг». Портовики обробили 107 453 тонн вантажу да-
ного виробника. Завантаження судна MARAN SKY вiдбулося 
з надзвичайно високою iнтенсивнiстю. Середньодобова 
iнтенсивнiсть обробки цього балкера становить 45 600 тонн. 
З 8:00 години 25 вересня до 8:00 години 26 вересня об-
роблено 62 400 тонн вантажу.

За 9 мiсяцiв 2020 року Морський торговельний порт 
«Южний» обробив 14 мiльйонiв 878,7 тисячi тонн
вантажiв. Цей обсяг на 35% вище показникiв 2019 року. 
За даний перiод опрацьовано 202 034 напiввагони, шо 

на 28% бiльше, нiж за 9 мiсяцiв 2019 року. Бiля причалiв 
держстивiдора оброблено 254 судна (+37%), включаючи 
127 суден типу Capesize (+61%).

«Розвиток та удосконалення процесу обробки вантажiв 
є основою господарської дiяльностi Морського торговель-
ного порту «Южний». Ми постiйно оновлюємо виробничi 
потужностi задля освоєння додаткових обсягiв вантажiв. 
Безперервно ведеться аналiз роботи, оптимiзуються вантажнi 
операцiї, пiдвищується коефiцiєнт використання портових 
потужностей. Це дозволяє нам мати високi фiнансовi по-
казники як основний результат роботи порту», – коментує 
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Шановні портовики! 
Дорогі южненці!

Від щирого серця вітаємо вас зі славетними 
святами для нашої країни — Покрови Пресвя-
тої Богородиці, Днем українського козацтва 
та Днем Захисника України. 

Ці свята поєднують справжніх чоловіків: 
чесних, сильних і мужніх, готових взяти на 
себе відповідальність не лише за власну 

родину, але і за свою справу, за свою Батьківщину. Ми вшановуємо 
пам’ять братів, батьків, дідів і прадідів, які відстоювали свободу та 
незалежність нашої держави — людей незламної волі, нездоланної 
відваги і нескореного духу.

Бажаємо всім мирного неба над українською землею, добробуту 
й родинної злагоди, віри в щасливе майбутнє української держави.
З повагою, начальник Адміністрації морського порту Південний 

Максим ШИРОКОВ, голова профспілкового комітету 
Юлія ПАНЬКОВА
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Виробництво

Iнiцiатива

Навчання

У минулому номерi газети 
«Портовик» ми писали про рекорд 
з вивантаження вугiлля бiля причалу 
№9. Протягом доби працiвники 
ВРР-2 вивантажили на причали 
порту 20 000 тонн. Як портовикам 
вдалося втiлити у життя таке 
виробниче досягнення? Це питання 
ми адресували працiвникам ВРР-2, 
якi безпосередньо були задiянi у 
цьому процесi.

Ярослав ПРОЦАК, 
начальник ВРР-2: 

«Це дiйсно було максимальним досягнен-
ням з вивантаження вугiлля на 9-му причалi. 
14 вересня о 17 годинi бiля 9-го причалу 
почалася обробка судна. Вугiлля iз США 
в порт «Южний» доставив балкер NAIAS, 
вантажомiсткiстю 73 664 тонни. У вантаж-
них операцiях було одночасно задiяно два 
портальних крани «Mark» та три «Kondor». 
Всього було вивантажено 71 400 тонн. Три 
змiни пiдряд нашi працiвники виконували 
роботи на максимальнiй швидкостi. I за-
вдяки професiоналiзму та злагодженостi 
портовикiв нам вдалося втiлити у життя таке 
виробниче досягнення. Вiдмiнно показали 
себе в роботi диспетчери, стивiдори, докери-
механiзатори, працiвники складiв, сигналь-
ники. Усi разом ми працювали на результат. 
Крiм того, дуже допомогла нова система 
вiдеоспостереження, якою обладнанi нашi 
крани. Завдяки сучасним технологiям, 
кранiвник на спецiальному монiторi може 
бачити розташування вантажу та рiвень 

заповнення трюмiв. Отже новий рекорд зi 
швидкостi вивантаження на причалi №9 
встановлено – 20 000 тонн вугiлля за добу! 
Я пишаюся роботою наших працiвникiв, так 
тримати! Будемо i надалi прагнути найкра-
щих результатiв».

Анатолiй РУДЕНКО, 
старший диспетчер ВРР-2: 

«В моїй практицi ще такого не було, 
щоб три змiни пiдряд ми вивантажували 
по 10 тисяч. Правду кажучи, до прихо-
ду судна з американським вугiллям ми 
готувались заздалегiдь. Протягом мiсяця 
встановлювали вiдеоспостереження на 
кранах, якi знаходяться на 9-му причалi. 
Систему опрацювали саме на балкерi 
NAIAS. Як бачите, успiшно. Допомогли нам 
i новi грейфери на радiоуправлiннi. Вони 
бiльшi за об’ємом i ефективнiшi в роботi. 
Все це, як i злагодженi дiї цiлої команди, 
вплинуло на такий рекордний результат. 
Без взаєморозумiння i зкоординованої 
роботи  цього б не було».

Олексiй СТРЕМБIЙ,
старший стивiдор ВРР-2: 

«Моя задача була завчасно спланувати 
процес обробки судна бiля причалу, узгодити 
всi робочi моменти з адмiнiстрацiєю судна i, 
звичайно, контролювати процес, щоб не було 
затримок у роботi. Такому високому резуль-

тату сприяло i те, що ми могли безперервно 
працювати з усiма трюмами. Звичайно 
поставити такий рекорд було нелегко, але, 
коли впораєшся зi складним завданням – 
вiдчуваєш справжнє задоволення».

Олександр 
ГОНГОЛЕВСЬКИЙ, 
докер-механiзатор 203 бригади 
ВРР-2: 

«Тiєї змiни я працював на кранi, i моя за-
дача була чiтко взаємодiяти з сигнальником, 
який знаходився безпосередньо на суднi. 
Спiлкувались ми за допомогою спецiальних 
жестiв, нас цьому навчали. Сподiваюсь, 
невдовзi отримаємо рацiї (їх уже закупили), 
тодi процес значно пришвидшиться, оскiльки 
сигнальнику не доведеться вiдволiкатись на 

жестикуляцiю. Ну i одна зручнiсть – камери 
вiдеоспостереження. Це дуже допомогло в 
роботi. Добре було видно, що вiдбувається 
в трюмi».

Даниїл СIЛАЄВ,
начальник вантажного складу ВРР-2: 

«Головне було правильно спланувати 
порядок вивантаження трюмiв. Вiд цього 
залежало, наскiльки зручно i швидко було 
вивантажувати вугiлля на причал i розмiщати 
на складi вiдкритого зберiгання. Також 
необхiдно було заздалегiдь пiдготувати 
складськi майданчики, пояснити завдання 
та розподiлити людей i технiку на причалi. 
А далi координувати дiї всiх учасникiв про-
цесу. Нiби звичайна буденна робота, але 
результат, як бачите, перевершив очiкування. 
Це приємно».

Команда професiоналiв – дуже 
ємне словосполучення. Цим людям пiд 
силу все, бо вмiють, знають i, головне, 
роблять! Щодня, щозмiни, щогодини. 
Роблять важливу справу для країни, 
роблять iсторiю порту «Южний», 
роблять, врештi, наш з вами добро-
бут. Дякуємо за рекорднi досягнення 
всьому колективу вантажного райо-
ну: службi експлуатацiї, стивiдорам, 
начальникам складiв та їх змiнним 
заступникам, тальманам, сигнальни-
кам, усiм докерам-механiзаторам. 
Кожний крок ви прорахували на-
перед. Усi процеси оптимiзували i 
вiдпрацювали на вiдмiнно! Так три-
мати i надалi! Поважаємо i бажаємо 
успiхiв!

Як це нам вдалось

Новий склад двох комiсiй – з трудових спорiв та 
соцiального страхування – було обрано на звiтно-
виборчiй конференцiї трудового колективу ДП 
«МТП «Южний» 25 вересня.

До складу КОМIСIЇ З ТРУДОВИХ СПОРIВ увiйшли: 
Iгор Мiтьков (ТВГ), Любов Прошина (ВОiОП), 
В’ячеслав Заверюха (юр. служба), Олександр Белан 
(вагоноперекидач), Валерiй Кущик (портофлот), 
Руслан Максутов (РММ).

Ця комiсiя має повноваження скасовувати накази/розпо-
рядження адмiнiстрацiї, якщо вони не вiдповiдають вимогам 
трудового законодавства чи колективного договору. По сутi, 
це первинний досудовий орган для розгляду спiрних питань, 
що виникають мiж адмiнiстрацiєю та працiвником/ трудовим 
колективом. Засiдання вiдбуваються за потреби.

Якщо у робiтника виник трудовий спiр iндивiдуального 
характеру, вiн спочатку вирiшує його самостiйно з 
безпосереднiм керiвником, потiм iз профгрупоргом, головою 
цехкому, профкомом. Якщо трудовий конфлiкт не врегульо-
вано на жодному з перерахованих рiвнiв, тодi працiвник 
звертається до комiсiї з трудових спорiв.

До складу КОМIСIЇ IЗ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАН-
НЯ увiйшли: Катерина Кухмай (ВКтаСР), Володи-
мир Каташинський (МСЧ), Олена Банацька (центр. 
бухгалтерiя), Еллiна Гриньке (ВКтаСР), Свiтлана 
Дiнул (РБУ), Сергiй Капiшинський (МСЧ), Катерина 
Албур (ВРР-2), Лiдiя Бондаренко (ВКтаСР).

Дана комiсiя розглядає правильнiсть видачi документiв, що 
є пiдставою для надання працiвнику матерiального забезпе-
чення та соцiальних послуг, зокрема лiкарняних листкiв. Така 
комiсiя – фактичний посередник мiж працiвником i Фондом 
соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi. 
Без її рiшення жодний лiкарняний портовика не оплачується. 
Засiдання проходять щотижня.

Наявнiсть обох комiсiй протягом багатьох рокiв – 
свiдчення того, що на ДП «МТП «Южний» захист прав 
та iнтересiв працiвникiв пiдприємства i дотримання 
законностi – в прiоритетi.

Основни й прiоритет – захист прав працiвника

Пожежна безпека – це важливо
Докерам– механiзаторам 201-ї бригади ВРР-2 нагадали, як правильно 
користуватись вогнегасниками двох типiв – порошкового та вуглекислотного 
i що робити у випадку, коли пусковий механiзм вогнегасника не спрацьовує. 
Навчання вiдбулись 23 вересня на територiї вантажного району пiдприємства.

Також працiвники району освiжили в пам’ятi принцип дiї внутрiшнiх пожежних кран-
комплектів та вiдпрацювали навички користування ними. Це друге навчання iз п’яти за-
планованих пiдроздiлом для чотирьох бригад докерiв та денних працiвникiв. Iнiцiатор – 
керiвник вантажного району Ярослав Процак. Заняття провiв iнженер з пожежної безпеки 
ЗПБ пiдприємства Iгор Трiзно.

Увага, викид амiаку
Наприкiнцi вересня працiвники ДП «МТП «Южний» тренувались 
органiзованно евакуйовуватись у разi умовного викиду амiаку.

Пiсля вiдповiдного оголошення через систему оповiщення 133 спiвробiтники управлiння 
закрили вiкна, вимкнули кондицiонери i оперативно залишили примiщення. На площi перед 
будiвлею на них чекало 4 автобуси, якi доправили працiвникiв у безпечну зону.

Було також вiдпрацьовано вихiд буксирiв портового флоту в зону надзвичайної ситуацiї 
i утворення водяної завiси для осадження умовної хмари амiаку.

Навчання органiзували працiвники сектору цивiльного захисту та техногенної безпеки 
вiддiлу мобiлiзацiйної пiдготовки та ЦЗ.
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Новини профкому

 2019 рiк є рекордним в iсторiї державного 
пiдприємства «Морський торговельний порт 
«Южний». Держстивiдор обробив 15 млн 152,3 
тис. тонн вантажiв. Рекордна цифра перевищує 
планову на 29,8% (+3 млн 477,3 тис. тонн) та 
на 23% бiльша (+2 млн 840,8 тис. тонн), нiж 
у 2018 роцi. Основним вантажем є руда, що 
експортується до Китаю. Крiм того, залучаються 
додатковi обсяги вантажiв, не характернi для 
держстивiдора: навалювальнi хiмiчнi вантажi, 
хiмiчнi вантажi у бiг-бегах, шрот, бентонiтова 
глина.

У червнi 2019 року вiдбувається iстотне зростання 
вантажообiгу руди у портах України. Китай є головною 
країною, що iмпортує залiзорудну сировину українських 
виробникiв. У цей перiод iснує дефiцит пропозицiй на ринку. 
Постачання з Бразилiї зменшилося внаслiдок аварiї на дамбi 
Vale (було зупинено кiлько пiдприємств), та скоротилися 
поставки австралiйськими виробниками внаслiдок циклону 
«Веронiка». Дефiцит ЗРС обумовлює збiльшення її вартостi 
у Китаї. У 2019 роцi середньорiчна цiна на залiзорудну 
сировину була вище майже на 30%, нiж у 2018 роцi.

Так, у минулому роцi при загальному виробництвi україн-
ськими виробниками ЗРС в обсязi 72,5 млн тонн, загальний 
експорт склав – 41,2 млн тонн, з них 25,3 млн тонн – мор-
ський, 15,9 млн тонн – наземний. Вiдвантаження на експорт 
силами ДП «МТП «Южний» склало 9,086 млн тонн (36% вiд 
загального морського експорту).

У 2020 роцi найбiльша активнiсть вантажовласникiв з 
перевезення через морськi порти спостерiгалася з квiтня 
по липень. Пандемiя коронавiрусу зробила серйозний 
вплив на вантажообiг українських портiв. Китай пiшов на 
карантин у сiчнi i вже менш нiж через 3 мiсяцi вийшов з нього, 
пiдприємства розпочали роботу, i потреба в сировинi росла 
рекордними темпами. Паралельно з цим зменшився обсяг 
виробництва руди в Бразилiї, частка свiтового ринку якого 
складає близько 40%.

На фонi вiдсутностi споживання ЗРС країнами Європи, 
збiльшення попиту з боку Китаю та продовження видо-
бутку ЗРС українськими комбiнатами, виробники сировини 
перенаправили її обсяги через українськi порти до Китаю. 
У першу чергу до держстивiдора «Южний», тому що вiн 
єдиний в Українi може обробляти великотоннажнi балкери 
типу Capesize до повної вантажомiсткостi.

У цей час ДП «МТП «Южний» отримує найбiльший 
обсяг заявок на обробку вантажiв – вiд 1,9 до 2,5 млн 
тонн щомiсяця. Стримуючими факторами прийняття за-
явленого обсягу вантажiв були переробна спроможнiсть 
пiдприємства, можливiсть залiзницi з перевезення, мiсткiсть 
припортової станцiї та її потенцiал обробки вагонiв. Тому 
було вжито всiх можливих заходiв для збiльшення обсягу 
обробки вантажiв.

Рiчна пропускна здатнiсть держстивiдора складає  –11,11 
млн тонн. Завдяки злагодженiй роботi вантажовласникiв, 
залiзницi та служби експлуатацiї пiдприємства, чiткому 
плануванню завезення експортних та транзитних вантажiв, 
оперативнiй подачi та вiдвантаженню вантажiв, вiдсутнiстi 
простоїв на шляху до порту та швидкому забиранню порожнiх 
вагонiв для вивiльнення припортових станцiй, цей показник 
був досягнутий вже у серпнi 2020 року.

Завезення вантажiв АТ «Укрзалiзниця» на адресу ДП 
«МТП «Южний» вiдбувалося за заявленими планами, а не 
виходячи з переробної спроможностi держстивiдора. Була 
збiльшена кiлькiсть локомотивiв на припортовiй станцiї та на 
пiдприємствi для виконання маневрових робiт при подаваннi/
забираннi бiльшої кiлькостi вантажу.

З огляду на постiйне зростання заявок на обробку вантажiв 
була органiзована чiтка робота вантажовласникiв та служ-
би експлуатацiї держстивiдора з планування постановки 
та надання флоту для вивезення вантажу з пiдприємства, 
збiльшення тоннажностi та кiлькостi флоту, зменшення 
термiнiв зберiгання вантажiв на складах.

З червня 2020 року Європа почала виходити з каран-
тину та купувати руду українських виробникiв. Цiна закупiвлi 
сировини значно вище за цiну у Китаї. Вантаж вiдправляється 
залiзничними вагонами. Наразi європейський ринок спожи-
ває вiд 500 тис. тонн до 1 млн українського експорту i 150 
тис. тонн транзиту руди.

Також слiд зауважити, що у липнi 2020 року обсяг екс-
порту залiзорудної сировини через ДП «МТП «Южний» 
зменшується до 1,3 млн тонн та встановлюється на цьому 
рiвнi (у квiтнi – червнi цей показник складав близько 1,6 
млн тонн).

Важкодоступним став i росiйський транзит. Обумовлено 
це собiвартiстю логiстики. Наприклад, вантаж компанiї 
«Металоiнвест» йде до Новоросiйського порту, дованта-
жується на рейдi, що значно економить його собiвартiсть 
вiдвантаження, у порiвняннi з українськими портами. До-

датково почав працювати порт «Усть-Луга», який закриває 
потреби практично всiх портiв Пiвнiчної Європи.

Iмпорт вугiлля – ще один важливий напрямок вироб-
ничої дiяльностi ДП «МТП «Южний». Сьогоднi щомiсячний 
об’єм близько 200 тис. тонн вугiлля, що прямував до про-
мислових пiдприємств країни морським шляхом та оброблявся 
держстивiдором, iмпортується залiзничним транспортом 
(закупiвля вугiлля наразi вiдбувається у РФ).

Ситуацiя на свiтовому ринку, ефективна робота служби 
експлуатацiї та колективу ДП «МТП «Южний» визначають 
динамiку вантажообiгу пiдприємства. Ми бачимо стабiльне 
зростання обсягiв вантажообiгу протягом останнiх рокiв. 
Зокрема, 2017 рiк – 11,6 млн тонн, 2018 рiк – 12,3 млн тонн, 
2019 рiк – 15,15 млн тонн, та беручи до уваги оперативнi даннi 
i прогнози щодо перевалки у 2020 роцi – близько 19 млн тонн.

Нагадаємо, за 9 мiсяцiв 2020 року Морський торго-
вельний порт «Южний» обробив 14 млн 878,7 тис. тонн 
вантажiв. Цей обсяг на 35% вище показникiв 2019 року. 
За даний перiод опрацьовано 202 034 напiввагони, що 
на 28% бiльше, нiж за 9 мiсяцiв 2019 року. Бiля причалiв 
держстивiдора оброблено 254 судна (+37%), включаючи 
127 суден типу Capesize (+61%).

Динамiка вантажообiгу 
українських портiв. Змiни ринку
та результати ДП «МТП «Южний»

25 вересня вiдбулась  конференцiя трудового 
колективу ДП «МТП «Южний».

Адмiнiстрацiя та профспiлковий комiтет вiдзвiтували про 
виконання колдоговору пiдприємства за 2016 – 2019 роки. 
Головою профспiлкового комiтету ДП «МТП «Южний» на 
строк до 2025 року було обрано Сергiя Маслова.

На конференцiї було прийнято рiшення затвердити 
нову редакцiю колективного договору ДП «МТП «Южний» 
2020 – 2025 рр. iз внесенням до нього доповнень та змiн, 
прийнятих робочою комiсiєю. Також було обрано склад 
комiсiй з трудових спорiв та  соцiального страхування 
ДП «МТП «Южний».

«Всi умови колективного договору адмiнiстрацiєю ви-

Вiдбулась профспiлкова звiтно-виборна 
конференцiя трудового колективу

конувалися. Основнi питання, якi виникали, регулювалися 
на засiданнях колдоговiрної комiсiї. У 2016 – 2019 роках 
вносилися змiни та доповнення до договору – всього 39 
угод, всi вони стосувалися уточнення окремих пунктiв дого-
вору в частинi полiпшення його умов або змiн, викликаних 
атестацiєю робочих мiсць за умовами працi. З 2016 до 
2019 року середня заробiтна плата зросла на 7280 грн., а 
мiсячна премiя – з 30 до 40%. Обов’язки адмiнiстрацiї по 
режиму працi i вiдпочинку виконуються в повному обсязi», –
сказав у своїй промовi в.о. директора ДП «МТП «Южний» 
Сергiй Ковшар.

Представники трудового колективу також заслухали 
звiт голови профспiлки про роботу за 2016 – 2019 роки та 
визнали її задовiльною. Також затверджено звiт ревiзiйної 
комiсiї, обрано її новий склад та склад профспiлкового 
комiтету.

«Профспiлковому комiтету, який ми обрали, i його 
комiсiям належить попрацювати над пропозицiями, що були 
наданi сьогоднi та пiд час зборiв у цехових органiзацiях, 
розробити заходи щодо їх реалiзацiї. Головними напрям-
ками в цiй роботi залишаються захист прав та iнтересiв 
працiвникiв пiдприємства, дотримання законностi, 
пiдвищення вiдповiдальностi за результати своєї особистої 
працi та роботи колективу в цiлому. Порт «Южний» – одне 
з небагатьох пiдприємств, якi зберегли державну форму 
власностi. Профспiлковий комiтет постiйно представляє 
iнтереси працiвникiв, бере участь у врегулюваннi колективних 
трудових спорiв, сприяє полiпшенню матерiального стано-
вища i змiцненню здоров’я членiв профспiлки», – сказав, 
звертаючись до присутнiх, Сергiй Маслов.
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Стоп коронавiрус!

Гандбол

Наші вітання Спорт

Некролог

Не забудьте привiтати з днем народження!
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.
10 жовтня. Мазурцов С.М., Сомкiн I.М., Хмелевська I.В., 

Яковенко О.С.
11 жовтня. Бахур Ж.В., Бiлуха М.В., Васильєв О.О., 

Горяїнова А.М., Родосолович О.М., Соломiна М.В.
12 жовтня. Бєлобородов I.В., Богданов С.О., 

Вєчєр С.С., Каушан I.В., Козюренко А.С., Мурлян Н.С., 
Пожар В.М.

13 жовтня. Гуць М.В., Макуха В.В., Микитюк А.П., 
Нiкулiна Н.В., Сiлiгейно О.П., Сiлс Я.Ю., Шелiпанов О.М,
Щербань К.В.

14 жовтня. Бiлоус В.В., Мацьота В.А., Петров О.С., 
Хабарова О.В., Чернега О.В.

15 жовтня. Андрущак В.А., Банацька О.Ю., Бессарабов Д.П., 
Вишневська I.В., Кафтан В.М., Лопух Є.М., Нагiрняк Т.В.

16 жовтня. Бiлоус Л.П., Дончук I.I., Кулiнич О.О., 
Мазура В.Ю., Яблунiвська Н.В.

17 жовтня. Бiлоiваненко А.Г., Добровольський О.В., 
Клюкас В.П., Кривобок М.П., Лисенко О.В., Ступаков В.О., 
Тиховська Т.Д., Федоров В.А., Цахнiв О.Д.

18 жовтня. Андрущак В.О., Андрущак I.В., Гамалiй I.М., 
Горобець О.В., Заврiчко I.М., Маргаринт О.В., Остапюк Н.В., 
Ячменьов I.В.

19 жовтня. Бойко О.С., Браткевич П.В., Кобилiнський Г.I., 

Лахман Ю.Р., Меховський О.С., Сидоренко О.В., Судакова Н.О., 
Ткаченко О.М., Ткачова Н.Г., Яблонський М.М.

20 жовтня. Корсун Ю.О., Одесюк О.О., Пасейлюк О.Г.
21 жовтня. Арфанос I.Д., Коровiн Д.М., Пустовойтенко В.А., 

Чупрiн Д.С., Яриновська А.Л.
 22 жовтня. Безнощенко О.С., Кириченко I.I., Лакатош Д.В., 

Ратушний О.В., Чебан М.В.
23 жовтня. Безнощенко О.С., Кириченко I.I., Лакатош Д.В., 

Ратушний О.В., Чебан М.В.

Якщо Ви вiдчули симптоми гострого 
респiраторного захворювання, будь ласка, 
зателефонуйте лiкарям МСЧ для консультацiї.

 Ремонтно-будiвельне управлiння, тепловодогоспо-
дарство, електрогосподарство, загiн пожежної безпеки, 
метрологiя, господарство зв’язку, служба морської безпеки, 
управлiння, iнформацiйно-обчислювальний центр, вiддiл 
матерiально-технiчного забезпечення: 

лiкар-терапевт – Сергiй Iванович Капiшинський: 
098-49-59-178,

Важливо знати
медсестра – Свiтлана Анатолiївна Федосєєва: 
097-57-49-093

 Вантажно-розвантажувальний район – 2, внутрiшньо-
портова механiзацiя (локомотивна дiльниця), портовий флот:

 лiкар-терапевт – Ольга Олександрiвна Попович: 
066-32-68-785,
медсестра – Тетяна Анатолiївна Мазурцова: 
066-89-71-475

 Комбiнат громадського харчування та торгiвлi, авто-
база, пральня:

лiкар-iнфекцiонiст – Ольга Григорiвна Тарлева: 
096-53-12-703,
медсестра – Галина Михайлiвна Гамалiй: 
067-74-32-273

 Ремонтно-механiчнi майстернi, внутрiшньопортова 
механiзацiя (за винятком локомотивної дiльницi), медико-
санiтарна частина:

лiкар-кардiолог – Iрина Валерiївна Дьоготь: 
097-62-57-427,
медсестра – Ольга Петрiвна Арфанос:
 066-10-18-160

Вихованцi ДЮСШ «Портовик» 
2008 р. н. стали переможцями 
III турнiру з гандболу пам’ятi 
Iллi Богданова, команда  2006 
р. н. виборола срiбну нагороду. 
Змагання пройшли 25-28 вересня 
на спортивному майданчику 
ЗОШ №1 м. Южне. Участь взяли 
11 команд iз Києва, Мелiтополя, 
Запорiжжя, Полтави та Доманiвки.

Трьох гандболiстiв-портовикiв – Артема 
Фальшука, Iллю Воробйова та Кирила Єф-
ремова було вiдзначено iндивiдуальними 
нагородами, а капiтана команди Кирила 
Єфремова визнано MVP (most valuable 
player) – найцiннiшим гравцем. Нашi вiтання 
юним спортсменам, директору ДЮСШ Iринi 

Турнiр пам’ятi Iллi Богданова Фунтовiй та тренеру Вiталiю Халюзi! Молодцi!
«Цього  року  ми  домовились  з 

адмiнiстрацiєю 1-ї школи провести турнiр 
на вiдкритому повiтрi. Через карантиннi об-
меження дiти скучили за такими змаганнями, 
за спiлкуванням з друзями. Усi тренери дуже 
задоволенi тим, що нам вдалось у такому 
форматi провести цей турнiр. Однознач-
но, вiн пiдняв спортивний дух наших юних 
спортсменiв. Добре, що погода нам це до-
зволила», – сказав голова профкому порту 
«Южний» Сергiй Маслов.

Нагадаємо, Iлля Богданов – портовик, 
тренер, засновник гандбольної школи в 
Южному, який пiшов iз життя у 2013 роцi. 
Традицiйно турнiри його пам’ятi проходять 
за пiдтримки адмiнiстрацiї та профспiлкового 
комiтету ДП «МТП «Южний».

Настiльний 
тенiс

Готуємось до мiських зма-
гань

Третього жовтня в спортзалi 
СП «Портовик», в рамках 
пiдготовки до чемпiонату 
мiста Южне, пройшли зма-
гання з настiльного тенiсу на Кубок ДП «МТП «Южний».

За результатами змагань визначилася трiйка працiвникiв 
порту, якi представлятимуть наше пiдприємство на мiських 
змаганнях. Це Сергiй Гiмiшлi – 1-е мiсце, Олександр Оче-
ретенко – 2-е мiсце, Олександр Сушков – 3-є мiсце. Мiськi 
змагання вiдбудуться 8 жовтня 2020 року.

Iнструктор з фiзкультури та спорту профкому 
ДП «МТП «Южний» Сергiй НОВАКОВ

Пам’ятi 
Лариси Генрiхiвни 
Iсайкiної

З великим сумом повiдомляємо, 
що 6 жовтня 2020, на 58-му роцi 
життя, не впоравшись з хворо-
бою, викликаною коронавiрусною 
iнфекцiєю COVID-19, померла наша 
колега, Iсайкiна Лариса Генрiхiвна.

Завжди усмiхнену, врiвноважену, 
позитивно налаштовану Ларису 
Генрiхiвну поважав кожний працiвник нашого пiдприємства. 
Порту «Южний» вона вiддала 31 рiк свого життя. Прийшла 
сюди молодою дiвчиною. Професiю обрала зовсiм не жiночу 
– iнженер-механiк. Її знання, сильний характер та вмiння 
знаходити правильнi рiшення в складних ситуацiях швидко 
завоювали повагу та довiру серед колег! I з кожним роком цi 
вiдчуття цiлком заслужено зростали. Девiзом Лариси Генрiхiвни 
був вислiв: «Не кажи, що не виходить, скажи, що ти зробив для 
того, щоб вийшло». Так вона працювала i жила. Такою ми її i 
запам’ятаємо назавжди – життєрадiсною, цiлеспрямованою 
i чарiвною жiнкою.

Свiтла пам’ять. Висловлюємо нашi глибокi спiвчуття родинi 
та близьким.

Трудовий колектив та профспiлковий комiтет 
ДП «МТП «Южний»

8 жовтня – День юриста
Шановних колег – юристiв порту «Южний» вiтаємо з нагоди 

професiйного свята!
Ви обрали професiю, яка покликана захищати iнтереси на-

шого пiдприємства та його працiвникiв, вирiшувати конфлiкти, 
знаходити компромiси, пiдвищувати правову культуру тощо. 
Це нелегка робота, але велика честь i велика вiдповiдальнiсть. 
А її результат – комфортна робота i легше життя, тому що 
юридично захищене.

Бажаємо вам, колеги, нiколи не знати невдач, втоми та 
безнадiї. Нехай усi справи успiшно фiнiшують, а в особистому 
життi будуть спокiй, щастя та любов! Мiцного вам здоров’я, 
нескiнченого оптимiзму, професiйних успiхiв, плiдної роботи 
та добробуту на довгi роки!

10 жовтня – День працiвникiв 
стандартизацiї та метрологiї

З професiйним святом вiтаємо колектив вiддiлу метрологiї нашого пiдприємства!
Без вашої роботи, без точностi вимiрiв та стандартiв, особливо правильних 

показникiв усiх приладiв робота порту «Южний», як i наше повсякденне життя, 
просто неможлива.

Щиро бажаємо завжди точних результатiв, вiрних вимiрiв та уважностi. Нiколи 
не помиляйтесь i навiть на мiлiметр не вiдхиляйтесь вiд поставленої мети. Нехай 

ваша специфiчна та вiдповiдальна робота буде цiкавою та легкою, щастя та любов дорiвнюють безконечностi, а здоров`я 
та добробут взагалi не пiддаються нiяким вимiрам. Зi святом!

12 жовтня – День кадрового працiвника
Щиро вiтаємо колектив вiддiлу кадрiв 

та соцiального розвитку з професiйним 
святом!

Саме ви пiклуєтесь про те, щоб нашi 
кадри були ретельно пiдiбранi, а порт 
«Южний» працював як один великий та 
добре вiдлагоджений механiзм! Ви добре 
знаєте усi тонкощi трудових вiдносин i 
тримаєте пiд контролем життя всього ко-
лективу. Ми справдi цiнуємо вашу працю 
i щиро вiтаємо зi святом!

Будьте завжди сповненi сил та енергiї, щоб 
все у вашому життi складалось якнайкраще 
i обов’язково збувались усi найзаповiтнiшi 
мрiї. Будьте здоровi та щасливi!


