
№ 20 (828) 23 жовтня 2020 року
www.port-yuzhny.ua                    

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА  ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ» 1

Ц
И

Ф
Р

А
 

Н
О

М
ЕР

А 15,18

Виробничi здобутки Податки

МЛН ТОНН 
ВАНТАЖIВ 
ВIД 
ПОЧАТКУ 
РОКУ

ГАЗЕТА 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
ТА ПРОФКОМУ

№ 20 (828) № 20 (828) 
23 жовтня 2020 року23 жовтня 2020 року

30 РОКIВ 
НА ВАРТI 
ЗДОРОВ’Я   
стор. 2

ДО ЗИМИ 
ГОТОВI 
 стор. 3

ПОПОВНЕННЯ 
ПАРКУ 
СПЕЦТЕХНIКИ
стор. 4

Станом на 8:00 15 жовтня 2020 року 
ДП «МТП «Южний» обробило 15,18 млн тонн 
вантажiв. Цей обсяг перевищує найбiльшу 
кiлькiсть вантажiв, що проходила через потужностi 
держстивiдора за рiк – 15,15 млн. Даний 
показник було досягнуто у 2019 роцi.

За основною номенклатурою вантажiв спостерiгається 
позитивна динамiка. Руда складає 83% загального 
вантажообiгу, оброблено бiльше 12 млн тонн. Обсяг 
перевалки вугiлля складає 1,53 млн тонн, чавуну – 
0,63 млн тонн.

«Ми займаємося збiльшенням iнтенсивностi обробки на-
явної номенклатури вантажiв. Служба експлуатацiї постiйно 
працює над питанням залучення нових вантажопотокiв, ми 
модернiзуємо iнфраструктуру, щоб перевантажувати не 
лише навалювальний вантаж», – коментує в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

З початку 2020 року Морський торговельний порт «Юж-
ний» прийняв 262 судна, 50% з яких – це судна типу Capesize. 
Протягом цього перiоду опрацьовано 213 274 напiввагони. 
Нагадаємо, що в умовах карантину АТ «Укрзалiзниця» 
збiльшило кiлькiсть вантажних потягiв через скасування 
пасажирських перевезень.

«Свiтовий ринок диктує нам умови органiзацiї виробничої 
дiяльностi. Ми завжди слiдуємо вимогам ринку, оптимiзуємо 
вiдповiдно внутрiшньопортову логiстику, оновлюємо 
технологiї обробки вантажiв. Збiльшення вантажопотокiв є 
нашим основним принципом роботи», – сказав в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Ранiше повiдомлялося, що ДП «МТП «Южний» виконало 
рiчний виробничий та фiнансовий плани 2020 року на 100% 
наприкiнцi серпня. Протягом останнiх рокiв зберiгається 
тенденцiя збiльшення вантажообiгу. Згiдно з оперативними 
даними, до кiнця поточного року пiдприємство обробить 
близько 19 млн тонн вантажiв.

Вантажообiг ДП «МТП «Южний» 
перевищив найбiльший рiчний показник 
перевалки за всю iсторiю пiдприємства

Рiчний план по доходам портового флоту ДП 
«МТП «Южний» за 9 мiсяцiв 2020 року виконано 
на 151%. Доходи склали 196,5 мiльйонiв грн, 
що на 65,5% бiльше у порiвняннi з аналогiчним 
перiодом 2019 року.

Портовий флот морського торговельного порту «Южний»
складається з 4 буксирiв-кантувальникiв: «Володимир 
Iванов», «Геннадiй Савєльєв», «Євгенiй Яковцев», «Норд», 
буксира «Борей», робочого катера «Екватор» i самохiдного 
плавкрана ПлК-1/16 вантажомiсткiстю 16 тонн. Портовий 
флот пiдприємства обслуговує судна як в акваторiї неза-
мерзаючого Малого Аджалицького лиману, так i поза її 
межами. Буксири надають буксирувально-кантувальнi та 
аварiйно-рятувальнi послуги за будь-яких погодних умов 
цiлий рiк.

Протягом 9 мiсяцiв 2020 року ДП «МТП «Южний» опрацю-
вало 254 судна, 127 з яких типу Capesize. Крiм того, у серпнi 
2020 року державний стивiдор достроково виконав рiчний 
план з вантажопереробки, обробивши 13,6 мiльйонiв тонн 
вантажiв, що на 44% перевищило показники за аналогiчний 
перiод 2019 року.

«Ефективна робота портового флоту беззаперечно 
пiдвищує конкурентоспроможнiсть державного стивiдора на 
ринку галузевих послуг. Без оновлення технiки та реновацiї 
устаткування неможливо уявити собi успiшної дiяльностi порту. 

За 9 мiсяцiв 2020 року Морський торговельний 
порт «Южний» виплатив 990,4 млн грн. на 
користь держави (+514,5 млн грн. до показника 
за аналогiчний перiод у 2019 роцi). Виплати до 
державного бюджету збiльшилися на 160% i 
складають 695,7 млн грн.

ДП «МТП «Южний» є одним з найбiльших платникiв 
податкiв у морськiй галузi. Мiстоутворююче пiдприємство 
вiдрiзняється стабiльними темпами розвитку. Програми 
благоустрою успiшно реалiзовуються завдяки значним над-
ходженням у мiсцевий бюджет.

Формування високорозвинутого соцiально-економiчного 
середовища країни вiдбувається за умови ефективного 
функцiонування пiдприємств. За результатами 9 мiсяцiв 
роботи у 2020 року чистий прибуток ДП «МТП «Южний» ста-
новить 457,5 млн грн. Цей показник  у 13,8 раза перевищує 
результат за аналогiчний перiод у 2019 роцi. 80% чистого 
прибутку держстивiдор перераховує на користь держави.

«Всебiчний аналiз вантажно-розвантажувальних 
робiт, механiзацiї перевалки, удосконалення виробничої 
дiяльностi забезпечують оптимальну продуктивнiсть. Ми 
вдосконалюємо технологiї обробки вантажiв з урахуван-
ням нинiшнiх ресурсiв пiдприємства. При цьому оновлю-
ється iнфраструктура порту вiдповiдно до сучасних вимог 
вiтчизняних виробникiв та свiтового ринку», – коментує 
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

ДП «МТП «Южний» 
вдвiчi збiльшило виплати 
на користь держави 
у порiвнянні з 2019 роком

У пiдроздiлах

За 9 мiсяцiв 2020 року портовий флот ДП «МТП «Южний» 
перевиконав рiчний фiнансовий план на 51%

Нашi плавзасоби оснащенi сучасним та потужним протипо-
жежним обладнанням. Колектив морського порту «Южний» 
орiєнтований на високий результат спiльної роботи», – 
розповiдає в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.
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Юбілей

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

1 листопада 1990 року 
наказом начальника Морського 
торговельного порту «Южний» 
на нашому пiдприємствi була 
заснована медико-санiтарна 
частина. Спочатку її колектив 
був зовсiм невеликим – всього 
6 працiвникiв, але поступово 
медичний пiдроздiл 
ДП «МТП «Южний» розширювався: 
приходили новi спецiалiсти, 
вiдкривалися профiльнi кабiнети, i 
на сьогоднiшнiй день МСЧ нашого 
порту налiчує 76 працiвникiв. Усi 
цi люди самовiддано ставляться до 
своєї справи: лiкують, вiдновлюють 
i оберiгають головний скарб наших 
спiвробiтникiв – здоров`я.

Тетяна ГЕОРГIЄВА, 
начальник медико-санiтарної частини:

«У медсанчастинi ДП «МТП «Южний» я 
працюю нещодавно – прийшла до порту 
у вереснi цього року – якраз у перiод 
складної епiдемiологiчної ситуацiї. Але 
за цей короткий час нам вдалося забез-
печити надiйний контроль над виконанням 
санiтарних норм на пiдприємствi. Звичай-
но справ в такий нелегкий перiод вистачає, 
але попре всi складнощi, менi дуже подо-
бається моє мiсце роботи. Наш колектив – 
це команда справжнiх професiоналiв, 
людей, якi з душею ставляться до своєї 
справи.

Але сьогоднi в нашiй медико-санiтарнiй 
частинi є i проблемнi питання. Дiагностичне 
обладнання нашого пiдроздiлу потребує 
модернiзацiї. Добре, що адмiнiстрацiя 
ДП «МТП «Южний» iде нам назустрiч, i 
у найближчий час ми плануємо придбати 
новий сучасний рентген-апарат, а потiм 
iмуноферментний аналiзатор — вкрай 
важливий прилад в умовах пандемiї. Дуже 
хотiлося б модернiзувати i машини швид-
кої допомоги, оновити стоматологiчне 
обладнання, мати сучасний кардiограф 
з холдером. Я впевнена, що поступово 
ми вирiшимо складнощi з матерiально-
технiчною базою i портовики будуть 
проходити обстеження на сучасному 
дiагностичному обладнаннi.

У цьому роцi медико-санiтарна час-
тина ДП «МТП «Южний» вiдмiчає свiй 
30-рiчний ювiлей – це чудовий вiк, коли 
колектив сповнений сил i енергiї, вже є 
професiйнi досягнення i ще багато успiхiв 
у нас попереду. Висловлюю велику подяку 
всiм спiвробiтникам нашого пiдроздiлу! 
Нехай професiйний ювiлей стане для вас 
яскравiшим i теплiшим вiд вiтань вдячних 
пацiєнтiв i колег. Оптимiзму, посмiшок 
i гарного настрою! Будьте здоровi i 
щасливi!»

Наталя КАШТАНОВА, 
старша медична сестра:

«До порту я прийшла в 1989 роцi, спо-
чатку працювала в санепiдемстацiїї, яка була 
розташована на першому районi, а у квiтнi 
1992-го перейшла до нашої медсанчастини.

З впевненiстю можу сказати, що за 
всi 28 рокiв роботи на посадi стар-
шої медсестри я жодного разу не по-
шкодувала, що працюю в медико-
санiтарнiй частинi ДП «МТП «Южний». 
У нелегкi 90-тi роки багато державних медич-
них установ практично не мали забезпечен-
ня, а у нас було все необхiдне. На той момент 
МСЧ порту справдi вважалася найкращою 
у всiй областi, адже до нас надходило об-
ладнання з Японiї, Нiмеччини – все те, про 
що iншi медичнi установи не могли i мрiяти.

Ми усi етапи становлення пройшли разом, 
як справжня родина, i це стосувалося не тiльки 
роботи, а й вiдпочинку. Дружнiм колективом 
створили власний театр, завжди творчо 
пiдходили до органiзацiї будь-якого свята.

Власне я завжди вiдчувала, що бути меди-
ком – це моє покликання. А медико-санiтарна 
частина ДП «МТП «Южний» – це мiсце, де 
пройшло моє професiйне становлення. Тому 
менi дуже б хотiлося, щоб робота нашого 
пiдроздiлу постiйно вдосконалювалася. З 
нагоди ювiлею бажаю усiм своїм колегам 
натхнення, професiйних успiхiв та сiмейного 
благополуччя».

Тетяна ЖАРКОВА, 
медична сестра здоровпункту ВРР-2:

«Я вважаю, що менi з робочим мiсцем 
пощастило. З дитинства лiкувала батькiв, 
дуже любила допомагати людям i не бачила 
для себе iншої спецiальностi, окрiм медич-
ної. Рада, що стiльки рокiв вiддала рiдному 
пiдприємству. На ДП «МТП «Южний» для 
нас створенi найкращi умови роботи, до того 
ж пацiєнти-портовики завжди вiдносилися 
до нас з особливою повагою. А чути слова 
вдячностi – найкраща нагорода для справж-
нього медика.

Я прийшла до порту «Южний» ще у 1985 
роцi i стала фельдшером здоровпункту на 
ВРР-2, який ми органiзовували власними 
зусиллями. Нас тодi було 4 фельдшери, лiкар 
та стоматолог. А коли на нашому пiдприємствi 
створили медсанчастину, то перейшла до 
неї. Взагалi робота на швидкій має свою 
специфiку – ти не повинен покидати своє 
робоче мiсце, тому що в будь-який момент 
може надійти виклик, i тодi кожна хвилина 
стає вирiшальною. На моєму досвiдi багато 
таких прикладiв, коли велике значення мала 
саме наша оперативнiсть.

З душею ставлюся до своєї роботи, адже я 
обрала цю професiю i несу вiдповiдальнiсть за 
свiй вибiр. Хочу, щоб люди були здоровi, а до-
помагати їм в цьому – мiй головний обов`язок.

Своїм колегам i усiм портовикам я бажаю 
мiцного здоров’я, миру, щоб якнайшвидше ми 
пережили пандемiю i, звичайно, подальшого 
розвитку рiднiй медсанчастинi!»

Катерина БIЛОУС, 
провiзор:

«Вже 28 рокiв, як я несу вiдповiдальнiсть за 
забезпечення медикаментами нашої МСЧ та 
її пацiєнтiв-портовикiв. Прийшла, коли нашiй 
установi виповнилося лише 3 роки, тобто 
на етапi становлення. Тодi наш молодий не-
великий колектив мав неабиякий запал – ми 
не звертали увагу на складнощi, якщо була 
потреба – залишалися пiсля роботи, – одним 
словом, вболiвали за рiдну медсанчастину.

Сьогоднi в мої обов`язки входить забез-

печення медикаментами, медматерiалами 
кабiнетiв МСЧ, комплектування аптечок 
для всiх пiдроздiлiв порту та iнше. Менi 
моя робота подобається, за стiльки рокiв 
навчилася усiм тонкощам фармацевтичної 
справи, а взаємодiя з людьми приносить 
менi справжнє задоволення. Одним словом – 
вiдчуваю гордiсть за те, що я допомагаю 
людям бути здоровими.

Дуже хочу, щоб медики себе цiнували i 
берегли! Нехай усi нашi пацiєнти видужують 
швидше! Бажаю всьому колективу медико-
санiтарної частини ДП «МТП «Южний» 
щастя, злагоди, щоб не виникало труднощiв 
в роботi i в життi!»

Валентина ТУРЧИНСЬКА, 
молодша медсестра:

«Коли я прийшла до МСЧ у 1992 роцi, то 
наш пiдроздiл знаходився ще в старiй будiвлi, 
яка розташовувалася бiля пожежного загону 
порту. Усiм колективом ми облаштовували 
нашу медсанчастину, i вона створювалася 
буквально у мене на очах. Спочатку ми 
обладнали перший поверх, потiм другий, 
третiй, а паралельно розширювався i наш 
штат – з’являлися терапевти, хiрург, лор, 
начмед. Першим головним лiкарем МСЧ 
нашого пiдприємства став Володимир Дми-
трович Єрiн, його i сьогоднi пригадують з 
теплом i повагою.

Дуже хочу побажати нашiй медико-
санiтарнiй частинi процвiтання, оновлення та 
нового обладнання. А моїм колегам – гiдно 
та з честю виконувати свою головну мiсiю – 
берегти та повертати людям здоров’я, ря-
тувати життя!»

Щиро дякуємо усiм працiвникам 
медико-санiтарної частини Морсько-
го торговельного порту «Южний» за 
самовiддану працю. Знаємо, наше 
здоров`я пiд надiйним захистом. 
Поважаємо, цiнуємо, любимо i вiд 
усього колективу портовикiв вiтаємо 
iз ювiлеєм! Ми вами пишаємося!

Урочиста церемонiя вiдбулась 13 жовтня. В 
iсторiї нашої Батькiвщини є багато подiй i дат, якi 
засвiдчують мужнiсть, героїзм, вiдданiсть та любов 
українського народу до рiдної землi. 14 жовтня – 
одна з таких дат. Вона поєднує в собi свято 
Покрови Пресвятої Богородицi, День українського 
козацтва i державне свято – День захисника 
України.

Напередоднi свята працiвники адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний вшанували пам’ять загиблих героїв по-
кладанням квiтiв i хвилиною мовчання бiля пам’ятного знаку 
висадцi Григорiвського десанту. В урочистiй церемонiї взяли 
участь керiвництво адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний, 
представники Вiйськово-морських сил України, Приморського 
воєнкомата, вiддiлу прикордонної служби «Пiвденний» та 
профспiлкового комiтету фiлiї. Почесну варту бiля монумента 
в цей день тримали вiйськовi Одеського прикордонного за-
гону вiддiлу прикордонної служби «Пiвденний».

Пiд час заходу за сумлiнну працю, досягнутi успiхи у 
виконаннi виробничих завдань, вагомий внесок у розвине-
ння нашої держави та з нагоди святкування Дня захисника 
України почесними грамотами адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний були нагородженi: Євген Карабанов, 

iнженер вiддiлу капiтального будiвництва iнженерної служ-
би; Олександр Мiхно, провiдний iнженер-технолог служби 
енергозабезпечення; Володимир Соколов, фахiвець з питань 
техногенної безпеки сектору пожежної та техногенної без-
пеки вiддiлу пожежної та техногенної безпеки i мобiлiзацiйної 
роботи та цивiльного захисту; Андрiй Себякiн, фахiвець 
сектору пожежної та техногенної безпеки вiддiлу пожежної 
та техногенної безпеки i мобiлiзацiйної роботи та цивiльного 
захисту; Сергiй Пустовiт, фахiвець з питань цивiльного за-

хисту сектору пожежної та техногенної безпеки вiддiлу 
пожежної та техногенної безпеки i мобiлiзацiйної роботи 
та цивiльного захисту; Петро Фалигiн, начальник вiддiлу 
монiторингу пiдтримання морської безпеки служби морської 
безпеки; Роман Василенко, офiцер охорони портових засобiв 
вiддiлу монiторингу пiдтримання морської безпеки служби 
морської безпеки; Iван Нагорний, провiдний адмiнiстратор 
системи вiддiлу iнформацiйних технологiй та зв’язку; Андрiй 
Глущенко, змiнний механiк (судновий) портового флоту.

«Висловлюємо вдячнiсть всiм тим, хто у рiзнi часи стояв 
на захистi нашої Батькiвщини, i тим, хто сьогоднi на сходi 
країни вiдстоює спокiй нашого спiльного дому – України, її 
територiальну цiлiснiсть та незалежнiсть. Декiлька разiв на 
рiк наш колектив збирається бiля монументу Григорiвського 
десанту для вшанування пам’ятi захисникiв рiдної землi – 
це незмiнна i важлива традицiя», – зазначив начальник 
адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Максим Широков.

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Колектив адмiнiстрацiї морського порту 
Пiвденний вшанував пам’ять захисникiв

Наталя КАШТАНОВА, 
старша медична сестра:

«Я вважаю, що менi з робочим мiсцем 
пощастило. З дитинства лiкувала батькiв, 
дуже любила допомагати людям i не бачила 

б

печення медикаментами, медматерiалами 
кабiнетiв МСЧ, комплектування аптечок 
для всiх пiдроздiлiв порту та iнше. Менi 

б б

30 рокiв на вартi здоров’я30 рокiв на вартi здоров’я
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Вiтаємо з професiйним святом славний колектив 
автобази ДП «МТП «Южний»: адмiнiстрацiю, 
iнженерно-технiчних працiвникiв, колективи колон 
пасажирського та вантажного i спецiального 
транспорту, диспетчерської та дiльниць з ремонту.

В робочому режимi

Професiйне свято

Порт «Южний» – пiдприємство, яке працює 
цiлодобово круглий рiк. I щоб процес обробки 
вантажiв на причальних лiнiях та комплексi 
вагоноперекидача тривав безперервно i не 
залежав вiд примх зимової погоди, ми ретельно 
готуємось до цього сезону. Як саме, нам розповiв 
заступник головного iнженера ДП «МТП 
«Южний» Петро Рабаджи:

«Осiнньо-зимовий перiод – це велика ймовiрнiсть низь-
ких температур, шквального вiтру, сильних опадiв, ожеледi, 
заметiлi тощо... Тому найпершим i найважливiшим питанням 
є теплопостачання – гаряча вода i опалення. Котельня i 
тепломережi порту пройшли тестування, профiлактичний 
ремонт, замiну труб i повнiстю готовi до роботи в умовах 
низьких температур.

Крiм того перевiрено та проведено профiлактику дизельної 
електростанцiї, теплоенергетичного обладнання та системи 
електропостачання, i все це повнiстю готове до експлуатацiї. 
Практично завершено реконструкцiю шинопроводу на 8-му 
причалi.

Для здiйснення нашої основної дiяльностi – обробки 
вантажiв в умовах низьких температур утеплено кабiни 
та перевiрено i вiдремонтовано обiгрiвальне устаткування 
перевантажувальної технiки гаражу малої механiзацiї та 
кранової групи. На комплексi вагоноперекидача проведено 
профiлактичний ремонт розморожувальних пристроїв для 
ефективної роботи з мерзлими вантажами.

Портофлот також готовий до роботи. В разi оголошення 
льодової кампанiї навiгацiю будуть забезпечувати 5 буксирiв 
льодового класу. Вони повнiстю укомплектованi додатковим 
аварiйно-рятувальним обладнанням, водовiдливними i проти-
пожежними засобами.

Автобаза пiдприємства практично повнiстю забезпечена 
зимовими шинами, запчастинами i паливно-мастильними 
матерiалами.

Щодо стану покрiвель виробничих будiвель, якi знахо-
дяться на територiї пiдприємства, то все, що було необхiдно, 
вiдремонтовано та замiнено новим матерiалом силами 
ремонтно-будiвельного управлiння. Також вiдремонтовано 
та заасфальтовано дороги i проїзди.

Для того, щоб мати змогу спокiйно працювати взимку, ми, 
забезпеченi всiм необхiдним. В першу чергу, – це наявнiсть 
спецiальної технiки на балансi автобази, ВПМ та РБУ: 

автогрейдери, бульдозери, екскаватори, посипальнi ма-
шини тощо. Все перевiрено i готове до роботи. Придбано 
спецiальну ручну технiку для прибирання тротуарiв вiд снiгу. 
Закуплено протиожеледнi сумiшi (бiшофiт та пiщано-соляна), 
пiдготовано необхiдний запас пiску та iнвентарю. Котельнi 
порту i резервна дизельна електростанцiя забезпеченi 10-до-
бовим незменшувальним запасом палива.

Ситуацiя з утепленим спецодягом та взуттямтака: на даний 
момент укладено два договори з виробниками утеплених 
курток та штанiв i наразi узгоджуються рознарядки на по-
ставку. Вона має вiдбутись протягом 15 днiв. Щодо утепле-
ного взуття, то договiр з компанiєю-виробником на стадiї 
укладання. Очiкуваний термiн поставки – листопад 2020-го.

Я вважаю, що найважливiшим в пiдготовцi до зимових 
несподiванок є належна органiзацiя, системний пiдхiд i 
чiткий алгоритм дiй, коли кожний працiвник на своєму мiсцi знає, 
що йому робити, кому телефонувати, яку технiку задiяти тощо. 
Для цього розроблено i затверджено вiдповiдний оперативний 
план дiй за надзвичайних ситуацiй та створена спецiальна 
комiсiя, яка в разi потреби, координує взаємодiї усiх пiдроздiлiв.

Щороку по завершенню осiнньо-зимового перiоду ми 
обов’язково проводимо роботу над помилками i плануємо 
наступний перiод з їх урахуванням. Тому пiдготовка до 
холодної пори року в нас починається вже в перший день 
весни. Таке наше правило», – пiдсумував Петро Рабаджи.

До зими готовiДо зими готовi

25 жовтня – День автомобiлiста України

4 листопада – День залiзничника України4 листопада – День залiзничника УкраїниЦе свято має пряме вiдношення до порту 
«Южний», оскiльки на пiдприємствi працює 
велика кiлькiсть людей, якi є залiзничниками i за 
освiтою, i за покликанням серця.

Щиро вiтаємо наших колег:   

– змiнних диспетчерiв iз залiзничних операцiй 
головної диспетчерської, якi займаються плануванням, 
органiзацiєю та контролем за процесом обробки залiзничних 
вагонiв;

– колектив залiзничної дiльницi ВРР-2, працiвники 

Ви – важливий для порту «Южний» пiдроздiл, без 
якого складно було б виконувати свої функцiональнi 
обов’язки кожному, без виключення, працiвнику 
пiдприємства.

Нам завжди приємно бачити чистi, доглянутi автобу-

си та автомобiлi, охайних водiїв, уважних диспетчерiв, 
усiх працiвникiв автобази – дуже вiдповiдальних людей, 
справжнiх професiоналiв!

Ми пишаємось вами i щиро бажаємо мiцного здоров’я, 
завжди вiрного напрямку та реалiзацiї усiх життєвих 
планiв. Нехай настрiй буде стабiльно хорошим, дорога 
– рiвною, а кожне перехрестя зустрiчає зеленим свiтлом. 
Цiнуємо вас!

якої щозмiни забезпечують чiткий рух вагонiв на причальних 
фронтах та колiях вагоноперекидача;   

– колектив сектору роботи з залiзницею ВРР-2.
Його фахiвцi обробляють перевiзнi документи та виконують 
обробку первинних та розрахункових документiв для сплати 
за всi види послуг Укрзалiзницi;

– колектив локомотивної дiльницi ВПМ. Її працiвники 
вiдповiдають за експлуатацiю та обслуговування тепловозiв 
нашого пiдприємства; 

– колектив дiльницi залiзничних колiй РБУ, який 
обслуговує залiзничнi колiї пiдприємства, протяжнiстю 
30 км.

Усiм вам, колеги, ми щиро дякуємо за нелегку, але таку 
важливу для пiдприємства працю. Бажаємо усiм мiцного 
здоров’я, хорошого настрою та подальших успiхiв! Нiколи 
не зупиняйтесь на досягнутому, а завжди рухайтесь вперед 
до нових звершень! Миру, любовi та злагоди усiм вашим 
родинам!
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Замовлення № 200572
Номер підписаний до друку 23.10.2020 р.

Нашi люди Вибори

Стоп коронавiрус!

Профком iнформує

До уваги

Настiльний тенiс

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Нова технiка

Не забудьте привiтати з днем народження!
24 жовтня. Бобров С.О., Данилюк О.Б., Козак А.Я., 

Рябова Л.Є., Сiдiропуло Л.О.
25 жовтня. Завтур Т.К., Майданюк С.М., 

Маклашевський Д.А., Миколюк В.В., Невойт С.М., 
Сташевський В.В.

26 жовтня. Валюженич В.Д., Ленiєв О.М., 
Ярошенко О.О.

27 жовтня. Стефчишин В.Й., Федорович М.М., 
Шарiпов О.Х.

28 жовтня. Алексєєв Д.О., Богза Г.О., Василинюк Д.В., 
Лабан О.М., Стоянов В.I., Чала Т.С., Якубов В.Є.

29 жовтня. Градусова О.А., Зварич Є.М., 
Лузанова I.В., Шиналь А.I., Юферова О.I.

30 жовтня. Балагура О.В., Богданов В.М., Бойко О.В., 
Мальченко О.В., Писаревська В.О., Пугачов М.М., 
Сущенко О.О., Усiк Д.О., Чамлай М.В., Чудiн М.Г., 
Шушваль I.В., Янчева Г.Ю.

31 жовтня. Бродарський В.С., Василенко Д.Є., 

Говоров Р.В., Кудряшов Д.А., Негальчук Л.П., 
Похоревський В.В., Спiцин В.С., Яковлєв Г.В.

1 листопада. Богданенко О.К., Витичак Є.А., 
Кузнецов В.В., Кухмай Г.М., Лiпський З.Ю., Пiтик Г.I., 
Сiчко С.М.

2 листопада. Бондар О.В., Грачик А.В., Калiнiченко С.М., 
Волк Н.Л., Головко О.О., Данченко О.В., Корницька К.Л., 
Левицький О.В., Лихошерст Я.К., Прiбитков С.В., 
Салова О.Г., Шпак С.М., Щуров О.В.

4 листопада. Алiмпiєв А.I., Афанасьєвська Н.С.,
Бурачковський О.В., Валiк В.В., Вiлков I.I., Руденко О.П., Шулiк В.В.

5 листопада. Герасименко А.О., Герескул I.В., 
Линюк В.В., Лiтовенко Н.В., Луб’янський А.I., Митрохiн С.О., 
Нiколаєва О.М., Приймак О.М., Семенюк А.О., 
Фiль С.Д.,Чернiєнко М.С., Юрескул Є.П.

6 листопада. Кашу I.О., Князький М.В., Кухаренко В.М., 
Палагiн А.П., Познанський П.П., Присяжнiков О.Г., 
Ткач О.М., Яковчук В.Г.

ДП «МТП «Южний» разом з АТ «Ощадбанк» 
запускають пiльгове кредитування 
спiвробiтникiв порту на придбання житла.

Житлове питання дуже важливе для працiвникiв 
порту та особливо гостро воно стоїть для молодих спецiалiстiв, якi приходять 
працювати на пiдприємство.

З метою кредитування портовчан на пiльгових умовах ДП «МТП «ЮЖНИЙ» 
та АТ «Ощадбанк» погодили пiльговi умови на придбання житла.

За iнформацiєю фахiвцiв банку, дана пропозицiя дiє тiльки для пiдприємств 
державного сектору економiки.

Реалiзацiя програми кредитування на вторинному ринку нерухомостi з 
пiльговою ставкою 9,99% рiчних для спiвробiтникiв порту вже стартувала.

 

Два самоскиди та одна комбiнована унiверсальна 
дорожня машина поповнили парк спецiальної 
технiки автобази ДП «МТП «Южний». Усi три 
автомобiлi придбано для забезпечення основної 
дiяльностi пiдприємства на причальних фронтах 
ВРР-2.

Два самоскиди, кожний вантажопiдйомнiстю 28,5 тонн 
та об’ємом кузова 21 м3, – потужнi i достатньо маневровi, 
що є важливим для роботи на складах вiдкритого i закритого 
зберiгання та на причалах.

Комбiнований дорожнiй автомобiль має цистерну 
об’ємом 9 м3 та оснащений обладнанням для виконання 

чотирьох видiв робiт: полив/миття, пiдмiтання, вiдгортання 
снiгу, обробка дорiг протиожеледною сумiшшю. Ця машина 
буде задiяна в роботi на складських майданчиках та на при-
чалах вантажного району.

«Важливо те, що новi самоскиди дуже маневровi в об-
меженому просторi – автомобiль швидко розвертається, 
розвантажується i за рахунок цього встигає зробити бiльше 
ходок на причал та з причалу. Таким чином збiльшується 
швидкiсть обробки вантажу», – зазначив начальник авто-
бази Андрiй Баранюк.

Вся технiка є унiверсальною i може обробляти всю номен-
клатуру вантажiв, з якими працює порт «Южний».

Поповнення парку спецтехнiкиПоповнення парку спецтехнiки

Докер-механiзатор ВРР-2 Юрiй Ткаченко i працiвник 
IОЦ нашого пiдприємства Сергiй Клепачевський взяли 
участь в ХI Одеському мiжнародному марафонi Self-
Transcendence (Самоперевершення). Органiзатор – 
марафонська команда Шрi Чiнмоя. Всього у змаганнях 
взяли участь 600 любителiв бiгу.

Змагання пройшли наприкiнцi минулого тижня в Одесi, в парку 
iм. Т. Шевченка на Трасi здоров’я. Учасники зiзнаються, що головне 
для них не перемога, а участь у захоплюючому спортивному святi, 
позитивнi емоцiї та вiдчуття особливого духу взаємної пiдтримки. 
Приє мно вiдзначити, що наш колега – Юрiй Ткаченко виборов по-
чесне 2-е мiсце у своїй вiковiй категорiї. Нашi вiтання!

Довiдково: Шрi Чiнмой – засновник марафонської команди, який закликав перевершувати й перемагати 
в першу чергу себе, а не змагатися з iншими. Мета перегонiв – розвиток культури марафонських пробiгiв.

Працiвник ремонтно-механiчних майстерень ДП «МТП 
«Южний» Сергiй Гiмiшлi виборов срiбну медаль i посiв друге 
почесне мiсце у турнiрi з настiльного тенiсу на першiсть мiста 
Южне серед чоловiкiв.

Змагання пройшли 8-9 жовтня в спортивнiй залi Палацу культури 
«Дружба». Участь взяли також портовики-спортсмени: Олександр Сушков 
та Олександр Очеретенко (управлiння) i Евгенiй Юрескул (РММ). Всi 
учасники гiдно провели поєдинки i показали цiкаву i захоплюючу гру.

Ми вiтаємо срiбного призера i бажаємо не зупинятись на досягнутому!
Iнструктор з фiзкультури та спорту профкому 

ДП «МТП «Южний» Сергiй Новаков

Минулими вихiдними, за пiдтримки 
профспiлкового комiтету, пройшли традицiйнi 
змагання зi спортивної риболовлi. В турнiрi 
взяли участь 18 рибалок–аматорiв.

Правила змагань були простими – хто бiльше зло-
вив за вагою, той i виграв. На змагання було вiдведено 
шiсть години. Майстернiсть, вправнiсть i досвiд давали 
про себе знати – бiльшiсть учасникiв вправно справля-
лися iз вудкою i показували вiдмiнний результат. Пiсля 
закiнчення часу представники суддiвської колегiї провели 
зважування, за результатами якого визначилися кращi 
рибалки цих змагань.

Перше мiсце посiв Вiктор Ляхович, начальник змiни 
ЗЗО, друге – Iван Гловацький, адмiнiстратор системи 
вiддiлу iнформацiйних технологiй та зв’язку, почесне третє мiсце посiв Денис Олiйник, начальник сектору 
монiторингу та аналiзу закупiвель.

Крiм основних номiнацiй, також була вручена нагорода за найбiльшу виловлену рибу. Тут кращим 
став водiй автогосподарства Олексiй Чорний. Всi призери i переможцi були нагородженi дипломами i 
пам’ятними призами.

Щиро вiтаємо наших колег i бажаємо їм багатого улову на наступному етапi змагань, який вiдбудеться 
мiж працiвниками адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний i ДП «МТП «Южний» 31 жовтня.

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний

У мiстi Южне стартував проект будiвництва двох житлових будинкiв – 
«ПАРК МОРСЬКИЙ». Для iнвесторiв передбаченi рiзнi варiанти знижок. 
Працiвникiв пiдприємства, якi вирiшили придбати нову нерухомiсть, чекають 
приємнi бонуси. 

З бiльш детальною iнформацiєю можна ознайомитися на сайтi компанiї-
забудовника www.park-morskoy.com.ua та за телефонами: +38 (050) 495-
45-50, +38 (073) 200-02-34

Полiтичний вибiр – це шанс отримати позитивнi змiни в Українi, 
у рiдному мiстi, на пiдприємствi. Обмiрковуємо сучаснi реалiї та 
програми рiзних партiй. Обираємо гiдних, хто турбується про 
високий рiвень життя українцiв вже сьогоднi, має рацiональне 
бачення розвитку громади та вирiшення регiональних питань.

Колектив ДП «МТП «Южний» вдячний портовикам, готовим представляти 
iнтереси громадян в органах мiсцевого самоврядування структурах та за-
хищати нашi права.

Голос кожного впливає на варiант розвитку мiста та мiстоутворюючих 
пiдприємств, регiону та держави.

25 жовтня 2020 року українцi скористаються правом вiльно обирати i бути 
обраними до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.

Що робити, якщо ви близько 
контактували з кимось, хто 
хворий на COVID-19?

Якщо ви були в тiсному контактi з кимось, хто хворiє на COVID-19, 
можливо, ви заразилися. Тiсний контакт означає, що ви живете 
або перебували на вiдстанi менше 1 метра вiд хворих. У цих 
випадках краще залишатися вдома. Важливо не iгнорувати 
симптоми лихоманки. При погiршеннi самопочуття звернiться за 
медичною допомогою.

Сильнi, витривалi, цiлеспрямованi – це про 
наших портовикiв

Срiбну нагороду виборов 
портовик «Южного»

Спартакiада серед працiвникiв адмiнiстрацiї 
морського порту Пiвденний триває

Вибiр – це пошук
найкращого для нас

Навiть якщо ви думаєте, що не 
пiддавалися впливу COVID-19, 
але у вас з’явилися симптоми, 
самоiзолюйтеся i стежте за собою.

Якщо ви перебуваєте на 
самоiзоляцiї, не забувайте про 
необхiднiсть:

• Перебувати в добре вентильо-
ваному примiщеннi, регулярно про-
водити гiгiєну рук.

• Триматися на вiдстанi не менше 
1 метра вiд iнших, навiть вiд членiв 
вашої родини.

• Щодня контролювати свої симптоми.
• Звернутися до свого лiкаря в разi 

погiршення самопочуття.
• Обов’язково зателефонуйте 

лiкарю-iнфекцiонiсту в МСЧ i про-
консультуйтеся: 750-75-73.

Бережiть себе i оточуючих!


