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Морський торговельний порт «Южний» обробив 
15 мiльйонiв 814 тисяч тонн вантажiв за 10 мiсяцiв 2020 
року. У порiвняннi з 2019 роком держстивiдор наростив 
вантажообiг на 28%. Восени поточного року 
ДП «МТП «Южний» почало спiвпрацю з ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий рiг» та прийняло перше судно 
з комплектуючими для вiтряних електростанцiй.
 
Показник експортних вантажiв покращився на 51%. У 2020 

роцi ДП «МТП «Южний» вiдвантажило 12 мiльйонiв 72 тисячi тонн 
залiзорудної сировини, чавуну та зернових вантажiв. Каботаж вирiс 
бiльше нiж у 20 разiв, становить 308,2 тисяч тонн. Об’єм iмпортних 
вантажiв залишається на рiвнi 2019 року – близько 2 мiльйонiв тонн.

Бiля причалiв Морського торговельного порту «Южний» опрацьо-
вано 277 суден, 134 з яких великотоннажнi судна типу Capesize. 
Кiлькiсть суден типу Capesize зросла на 49% до показникiв 2019 
року. Держстивiдор обробив 219 510 напiввагонiв за 10 мiсяцiв 
2020 року (+24%).

 У вереснi 2020 року ДП «МТП «Южний» завантажило перше 
судно залiзорудним концентратом ПАТ «АрселорМiттал Кривий 
рiг». Робота з новим клiєнтом ефективно розвивається, держстивiдор 
вiдвантажує продукцiю цього виробника. Розпочато спiвробiтництво 
з транспортною компанiєю ООО «Холлеман Україна», що поставляє 
комплектуючi для будiвництва вiтроелектростанцiй. Планується об-
робка 10 суден з обладнанням.

 «Пандемiя коронавiрусу змiнює економiку свiту, темпи виробництва 
та ринок збиту. ДП «МТП «Южний» адаптується до сучасних реалiй, 
використовує можливостi, що з’являються. Сьогоднi ми приймаємо 
новий для пiдприємства вантаж, створюються всi необхiднi умови для 
вiдвантаження комплектуючих вiтроелектростанцiй. Новi вантажопото-
ки та оновлення потужностей гарантують розвиток ДП «МТП »Южний» 
та фiнансову стабiльнiсть», – коментує в.о. директора Сергiй Ковшар.

 За оперативними даними державне пiдприємство «Морський торго-
вельний порт «Южний» виплатило 1 мiльярд 47,3 мiльйонiв гривень на 
користь держави за 10 мiсяцiв 2020 року. Ця сума перевищує показники 
2019 року на 83% (573 мiльйони гривень за 10 мiсяцiв 2019 року).

Продуктивнi 10 мiсяцiв 2020 року 
на ДП «МТП «Южний»

Наказом Мiнiстерства 
iнфраструктури України № 81-ос вiд 
03.11.2020 начальником Пiвденної 
фiлiї державного пiдприємства 
«Адмiнiстрацiя морських портiв 
України» призначено Олександра 
Басюка. В морськiй галузi вiн 
працює з 2006 року.

О л е к с а н д р 
Г р и г о р о в и ч 
обiймав посади 
заступника на-
чальника юри-
дичного вiддiлу 
i заступника на-
чальника порту 
з юридичної i 
договiрної робо-
ти Херсонсько-
го МТП. З 2012 
року працював 
на керiвних по-
садах ДП «СМП 
«Октябрьск» («Ольвiя»). З 2016 р. по 
червень 2019 р. обiймав посади: заступ-
ника директора Департаменту морського 
i рiчкового транспорту – начальника 
вiддiлу морського транспорту, заступника 
директора Департаменту реформування 
i функцiонування морського i рiчкового 
транспорту – начальника вiддiлу фор-
мування нормативно–правової бази в 
сферi морського i рiчкового транспорту, 
директора Департаменту реформування 
i функцiонування морського i рiчкового 
транспорту. З червня 2019 року до лютого 
2020 року – генеральний директор Дирек-
торату морського i рiчкового транспорту 
Мiнiстерства iнфраструктури України. З 03 
лютого 2020 року i до нового призначення 
очолював Чорноморську фiлiю ДП «АМПУ».

Прес-служба адмiнiстрацiї 
МП Пiвденний

До ДП «МТП «Южний» прийшло два судна 
з елементами для вiтряних електростанцiй. 
Вони будуть встановленi в районi села 
Сичавка в Одеськiй областi. Всього 10 суден 
з 17 вiтрогенераторами буде вивантажено 
держстивiдором до кiнця 2020 року.

24 колони було вивантажено з судна BBC BANGKOK на 
7 причалi 30 жовтня. Кожний елемент важить вiд 60 до 80 тонн, 
їх довжина вiд 12 до 32 метрiв. 5 листопада судно GERMAN 
SKY доправило до порту «Южний» 8 гондол та 8 кулерiв для 
вiтряних електрогенераторiв. Вага однiєї гондоли становить 
64,5 тонни, довжина – 12,7 метрів, ширина 4,3 метри, висота – 
4 метри. Вантажi обробляли одразу двома кранами марки 
«Кондор» зi спецiальними вантажозахватними пристроями

«Це абсолютно новий вантаж для нашого пiдприємства. Не 
кожен український порт має вiдповiднi потужностi для прийняття 
такого обладнання. Оскiльки вантаж специфiчний та нестан-
дартний, на ДП «МТП «Южний» були розробленi технологiчнi 
рiшення з органiзацiї проїздiв у вузьких мiсцях на територiї порту. 
Ми прораховуємо усi нюанси, щоб якiсно виконати договiрнi 
обов`язки», – розповiв в.о. директора Сергiй Ковшар.

На пiдприємствi проводиться розширення дороги, щоб 
великогабаритнi вантажi змогли без перешкод потрапити 
до мiсця призначення.

«На початку листопада очiкується наступне судно, 
на цей раз з приводами для вiтряних електростанцiй. 
В  ц iлому через ДП «МТП «Южний» планується 
перевезти 17 комплектiв запчастин для вiтряних 
електрогенераторiв. Усi деталi будуть вивантажуватися 
на складськi площi порту, а потiм вивозитися на об`єкти 
будiвництва на спецiальних трейлерах», – зазначив в.о. 
директора Сергiй Ковшар.

Елементи вiтрогенераторiв везуть з рiзних країн свiту, 
таких як Нiдерланди, Iспанiя, Турцiя, Китай та iншi. Найбiльш 
габаритним вантажем стануть лопастi, довжина кожної з них 
сягатиме 72 метри.

17 вiтряних електростанцiй будуть зiбранi на полiгонi 
бiля Сичавки, де для них вже встановленi фундаменти. 
Таке альтернативне джерело електроенергiї дозволить не 
тiльки покращити екологiчну ситуацiю, але й забезпечити 
безперебiйне електропостачання у регiонi.

Адмiнiстрацiю 
морського порту 
Пiвденний очолив 
Олександр 
Басюк

Морський торговельний порт «Южний» 
розпочав вивантаження 17 вiтрогенераторiв
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Знай наших

Екологiя Охорона працi

Значимiсть роботи вiддiлу 
економiчного аналiзу, фiнансового 
та планово-економiчного вiддiлів 
пiдприємства важко переоцiнити. 
Саме вiд їх ефективного 
функцiонування залежать 
своєчаснiсть i правильнiсть 
платежiв, виконання бюджету. 
Фiнансисти та економісти 
органiзовують рух усiх грошових 
ресурсiв пiдприємства, займаються 
фiнансовим плануванням, 
здiйснюють облiк руху грошових 
коштiв та проводять аналiз 
фiнансово-господарської 
дiяльностi пiдприємства. Цього 
разу ми познайомимо вас з 
працiвниками цих вiддiлiв.

Олена ОСАДЧА, 
виконуюча обов’язки начальника планово-
економiчного вiддiлу

Олена Миколаївна закiнчила Одеський 
механiко-технологiчний технiкум та Одесь-
кий нацiональний морський унiверситет. 
Працювати на пiдприємство прийшла 
у 1994 роцi на посаду слюсаря КВПiА 
електрогосподарства, згодом перейшла 
на посаду технiка ТВГ. Пiсля здобуття 
профiльної економiчної квалiфiкацiї пра-
цювала економiстом ТВГ, потiм перейшла 
до планово-економiчного вiддiлу, де наразi 
обiймає посаду виконуючої обов’язки на-
чальника.

«Основна дiяльнiсть вiддiлу – це укладен-
ня фiнансових планiв ДП «МТП «Южний». 
Ми проводимо аналiз роботи пiдприємства, 
збираємо iнформацiю. На базi поточних 
даних ми прогнозуємо та формуємо плани 
на наступний перiод. Кожний пiдроздiл 
надає нам заявки щодо своїх потреб в 
закупiвлi матерiалiв, виконаннi ремонтних 
робiт тощо. Ми узагальнюємо всi цi данi i 
вони стають вихiдними для укладання на-
ступного фiнансового плану», – пояснює 
виконуюча обов’язки начальника планово-
економiчного вiддiлу.

У вiльний час любить прогулятись вздовж 
моря, активно займається дачною дiлянкою, 
вирощує квiти, а вони, на втiху господинi, 
квiтнуть, навiть у листопадi.

«Порт для мене, то справжнiй другий 
дiм, це моє перше i єдине мiсце роботи. 
Своїм колегам я бажаю отримувати 
вiд роботи задоволення моральне й 
матерiальне, щиро зичу усiм розвитку 
особистого та кар’єрного», – додає 
Олена Осадча.

Iрина ЛОГОША, 
заступник начальника вiддiлу економiчного 
аналiзу

Iрина закiнчила Одеський нацiональний 
полiтехнiчний унiверситет. Свiй трудовий шлях 
на пiдприємствi почала в 2011 роцi з посади 
дiловода готельно-житлового комплексу. 
Далi була посада економiста в РБУ. Наразi 
обiймає посаду заступника начальника вiддiлу 
економiчного аналiзу. Професiя органiчно 
пiдходить Iринi: вона витримана, розважлива, 
має аналiтичний розум та жагу до нових знань.

Iз пiднесенням розповiдає про тонкощi 
своєї роботи: «Наша робота в основному 
полягає в зведеннi планових показникiв щодо 
доходiв та витрат по кожному пiдроздiлу 
пiдприємства, на базi цих даних керiвництво 
проводить загальний управлiнський аналiз, 
визначає напрямки розвитку пiдприємства, 
виявляє вразливi дiлянки, на якi слiд спряму-
вати увагу у першу чергу. Робота динамiчна, 
потребує швидкої реакцiї та здатностi миттєво 
опановувати новi знання. Невпинний роз-
виток – невiд’ємна частина роботи в галузi 
фiнансової аналiтики. Фiнансове планування – 
це завжди свого роду стратегiя, треба 
прораховувати кожну свою дiю на кiлька 
крокiв вперед, адже вiд цього залежить успiх 
пiдприємства та добробут його працiвникiв».

Свiй вiльний час Iрина придiляє особисто-
му розвитку – вивчає англiйську мову.

Людмила СЕРГЕЄВА, 
начальник сектору аналiзу, монiторингу та 
прогнозування основної дiяльностi вiддiлу 
економiчного аналiзу

Л ю д м и л а  з а к i н ч и л а  О д е с ь к и й 
нацiональний економiчний унiверситет 
та Одеський Нацiональний Морський 
Унiверситет. Свiй професiйний вибiр визна-
чила ще за часiв навчання в унiверситетi, де 
вивчала економiчнi моделi на базi великих 
пiдприємств. Поблизу її рiдного мiста Южне 
знаходилось саме таке пiдприємство – дер-
жавний стивiдор «Морський торговельний 
порт «Южний». 

На роботу влаштувалась у 2008 роцi. 
Обiймала посади диспетчера служби пожеж-
ної безпеки, економiста цiєї ж служби. Згодом 
отримала пропозицiю перейти на посаду 
економiста з основної дiяльностi. Працювала 
економiстом на 1-му вантажному районi та 
на вантажо-розвантувальному районi №2. 
Наразi обiймає посаду начальника сектору 
аналiзу, монiторингу та прогнозування осно-
вної дiяльностi вiддiлу економiчного аналiзу 
пiдприємства.

«Ми розраховуємо усi тарифи вантажо-
розвантувальних робiт пiдприємства. Ро-
бота динамiчна, потребує оперативностi 
та логiчного мислення. Мозок завжди має 
бути в тонусi, адже на нас покладена чи-
мала вiдповiдальнiсть», – дiлиться досвiдом 
економiст.

Беззаперечними перевагами Людмили є 
посидючiсть, завзятiсть та цiлеспрямованiсть.

Марiя 
АНДРIЙЧЕНКО-БАРАНЮК, 
старший економiст з планування i аналiзу 
фiнансового вiддiлу

Марiя закiнчила Одеський державний 
економiчний унiверситет, до порту прийшла 
в 1996 роцi на посаду економiста з облiку i 
аналiзу фiнансового вiддiлу. Наразi обiймає 
посаду старшого економiста з планування i 
аналiзу фiнансового вiддiлу.

Марiя Володимирiвна має математичний 
склад розуму, вона розповiдає, що завжди 
вiдчувала, що робота з цифрами – це її по-
кликання.

«Робота у фiнансовому вiддiлi потребує 
уважностi та концентрацiї. Помилка може ко-
штувати управлiнського рiшення. Завжди слiд 
це пам’ятати. Кожен день ми обробляємо вели-
кий обсяг фiнансової iнформацiї – оперативнi 
данi з фiнансових операцiй пiдприємства, на-

ДП «МТП «Южний» успiшно пройшло 
2-й наглядовий аудит системи 
екологiчного менеджменту на 
вiдповiднiсть вимогам мiжнародного 
стандарту ISO 14001:2015.
За результатами перевiрки 
пiдприємство отримало позитивний звiт.

В ходi проведення аудиту було встановлено, 
що ДП «МТП «Южний» має всi необхiднi ресурси 
(компетентний персонал, обладнання тощо) для 
здiйснення вантажних операцiй з обробки та 
зберiгання вантажiв, а також лiквiдацiї забруд-
нень, якi можуть трапитись внаслiдок аварiйних 
ситуацiй. Згiдно з висновком мiжнародних 
провiдних аудиторiв компанiї ТОВ «Бюро 
Верiтас Сертифiкейшен Україна», система екологiчного менеджменту, що 
впроваджена на державному пiдприємствi «Морський торговельний порт 
«Южний» з 2004 року, повнiстю вiдповiдає вимогам мiжнародного стан-
дарту ISO 14001:2015.

30 жовтня в актовiй залi управлiння 
ДП «МТП «Южний» вiдбулася нарада щодо 
обговорення результатiв перевiрки стану 
охорони працi за III квартал та 9 мiсяцiв 
2020 року.

В.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ков-
шар, начальник служби охорони працi Марина 
Чалая, голова профспiлки Сергiй Маслов, керiвники 
структурних пiдроздiлiв, служб та вiддiлiв обговорили 
результати перевiрки стану охорони працi та план 
заходiв щодо усунення виявлених порушень. Осо-
бливу увагу придiлили створенню безпечних умов 
працi, попередженню травматизму, використанню під 
час робіт пiдвищеної небезпеки необхiдних засобiв 
iндивiдуального захисту.

«За результатами проведених перевiрок службою 
охорони працi видано 23 приписи. Всi вони виконанi. 
Тi, якi вимагають додаткових витрат, внесенi до пла-
ну заходiв щодо усунення порушень. Прошу всiх 

керiвникiв структурних пiдроздiлiв придiлити осо-
бливу увагу проведенню санiтарно-гiгiєнiчних заходiв 
на закрiплених територiях», – зазначила начальник 
служби охорони працi Марина Чалая. Керiвники 
структурних пiдроздiлiв вiдзвiтували про виконання 
комплексних заходiв протягом 9-ти мiсяцiв 2020 року, 
а також визнали в цiлому роботу з охорони працi за 
III-й квартал задовiльною.

Фiнансова стабiльнiсть 
в надiйних руках

Аудит пройшли успiшно Пiдвели пiдсумки 3-го кварталу

даємо iнформацiю керiвництву для подальшого 
прийняття вiдповiдних управлiнських рiшень. 
Якщо пояснити стисло, вiддiл займається опе-
ративним контролем всiх фiнансових операцiй 
порту, проводить контроль своєчасностi оплати 
з усiх зобов’язань пiдприємства та слiдкує за 
платiжною дисциплiною. Окрiм цього, ми за-
ймаємося прогнозуванням витрат пiдприємства 
на наступний мiсяць, – проводимо оператив-
ний управлiнський облiк», – розповiдає про 
специфiку роботи старший економiст.

У вiльний час Марiя надає перевагу ак-
тивному вiдпочинку разом з сiм’єю, родина 
часто подорожує. Чимало радостi приносить 
й домашнiй улюбленець – англiйськiй кокер-
спанiєль, справжнiй член родини.

Тетяна МIЗЕРЕЦЬКА, 
старший економiст з фiнансової роботи 
фiнансового вiддiлу

Тетяна Петрiвна за першою освiтою 
здобула квалiфiкацiю радiо-оператора та 
закiнчила фiлiал Харкiвського мiжнародного 
слов’янського унiверситету. До порту при-
йшла у 1989 роцi. У рiзнi роки обiймала 
посади бухгалтера, таксувальника та 
економiста пiдприємства. Наразi вона 
старший економiст з фiнансової роботи 
фiнансового вiддiлу.

«Робота багатогранна та важлива для 
функцiонування пiдприємства. Ми займає-
мося оперативним облiком грошових коштiв 
порту, обробкою даних, забезпеченням 
усiх грошових коштiв; тiсно працюємо з 
банкiвськими установами. Наше завдання – 
забезпечити правильнiсть оформлення 
фiнансових документiв. Я працюю з банками 
та веду напрямок розрахунково-касового 
обслуговування, отримання доходiв вiд 
розмiщення депозитiв. Проте ми у вiддiлi всi 
взаємозамiнi у випадку необхiдностi, бо всi 
виплати мають бути проведенi своєчасно. Вiд 
фiнансового вiддiлу залежить проведення ви-
плат заробiтної плати працiвникам, оплата 
всiх договорiв та iнше», – пояснює фiнансист.

Тетяна справляє враження щасливої лю-
дини, вона щиро радiє тому, як склалося її 
життя, любить свою роботу та цiнує колег. 
В роботi їй притаманнi вмiння працювати в 
командi та невпинний оптимiзм.

У вiльний час Тетяна грає на скрипцi задля 
власної гармонiї, дуже любить читати, надає 
перевагу жанру фантастика. Залюбки за-
ймається дачею, а ще любить парфумерiю 
та колекцiонує новi аромати.
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Робочi буднi

28 жовтня Олександр Скiчко в рамках робочого вiзиту вiдвiдав державне пiдприємство 
«Морський торговельний порт «Южний». Голова пiдкомiтету та гостi пiдприємства 
ознайомилися з виробничими потужностями держстивiдора.

Почали з вагоноперекидача – комплексу для механiзованого розвантаження та очистки сипучих 
вантажiв. Гостi оглянули всi причали, як з берега, так i з моря на буксирi «Володимир Iванов». Олек-
сандр Скiчко обговорив з очiльником держпiдприємства Сергiєм Ковшаром важливi нагальнi питання, 
можливостi розвитку залiзничної i портової iнфраструктури, збiльшення продуктивностi обох галузей 
тощо.

Спецiальну естакаду для вантажiвок, що 
висипають в наземний бункер зерновi 
та шрот, виготовили фахiвцi ремонтно-
механiчних майстерень на замовлення 
РБУ. Це дозволило значно прискорити 
розвантажувальний процес, зменшити 
простiй вантажного транспорту i звело 
до мiнiмуму просип зернових на причал.

Така iдея виникла одразу ж пiсля першого за-
пуску мобiльного перевантажувального комплек-
су для зернових та продуктiв їх переробки. Оче-
видним було те, що кузов кожної марки автомобiля 
(автобази ДП чи транспорту вантажовласникiв) 
має рiзну висоту i значна частина вантажу, що 

Фахiвцi вiддiлу пожежної та техногенної 
безпеки, мобiлiзацiйної роботи та цивiльного 
захисту спiльно зi службою енергозабезпечення 
адмiнiстрацiї МП Пiвденний провели плановi 
протипожежне i протиаварiйне тренування в 
санаторiї–профiлакторiї «Портовик».

Захiд пройшов 30 жовтня згiдно з рiчним графiком 
спецiальних об’єктових навчань i тренувань з питань 
цивiльного захисту на 2020 рiк. Мета – формуван-
ня психологiчної готовностi до злагоджених дiй при 
проведеннi евакуацiї, запобiгання розвитку пожежi та 
лiквiдацiя надзвичайної ситуацiї. Пiд час тренування була 

28 жовтня фахiвцi служби безпеки мореплавства 
адмiнiстрацiї  МП Пiвденний  на практицi 
вiдпрацювали дiї  при наявностi стороннiх 
плаваючих об’єктiв, що несуть загрозу безпецi 
судноплавства в акваторiї  морського порту.

Тренування проходили в рамках програми «Синi кон-
верти», згiдно з наказом начальника адмiнiстрацiї  порту. 
За легендою, змiнному диспетчеру Головної  диспетчерської  
надiй шов сигнал вiд фахiвця вiддiлу оперативного регулю-
вання служби безпеки мореплавства та екологiчної  безпеки, 
який  виконував монiторинг причалiв №1-4. Iнформацiя 

Голова пiдкомiтету з питань 
залiзничного транспорту Комiтету ВРУ                               
з питань транспорту та iнфраструктури 
на ДП «МТП «Южний»

Удосконалюємо мобiльний Удосконалюємо мобiльний 
перевантажувальний комплекс для зерновихперевантажувальний комплекс для зернових

висипався з кузова, потрапляла замiсть бункеру 
на причал. Або водiю доводилось дуже повiльно 
працювати. Фахiвцi РММ швидко вiдреагували 
на заявку РБУ, i за два тижнi естакада була 
готова. Її випробували, доопрацювали, i зараз 
будь-яка вантажiвка, незалежно вiд марки та 
висоти кузова, може швидко висипати вантаж 
до так званого бункеру-ковчегу практично без 
втрат. На часi поставка спецiального гофровано-
го шлангу. Одна його частина з’єднує бункер з 
телескопiчним конвеєром, друга захищає вантаж 
вiд розсипання та розпорошення вiтром пiд час 
висипання безпосереднього в трюм судна. Таким 
чином, найближчим часом комплекс обробки 
зернових знову почне працювати.

Робочi буднiНовини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Наприкінці жовтня на причалах 6, 7 
ДП «МТП «Южний» пiсля тривалої перерви почав 
працювати портальний кран Liebherr LPS 280. 
Поставку та замiну вузлiв i запчастин, що вийшли 
з ладу, провела фiрма-постачальник, вiдповiдно 
до укладеного договору.

На кранi замiнили опорно-поворотний пiдшипник та 
вантажнi лебiдки, всi запчастини – оригiнальнi нiмецької 
фiрми Liebherr. Ремонтнi роботи провели якiсно i вчасно, 
у вiдповiдностi до узгодженого графiку. Перед початком 
експлуатацiї кран пройшов необхiдне технiчне випробо-
вування.

Порт «Южний» експлуатує два крани Liebherr даної 
модифiкацiї. Вони працюють на першiй «нитцi» при-
чальної лiнiї вантажного району (6, 7 причали) i задiянi 
на розвантаженнi/завантаженнi суден ЗРК, окатишем, 
вугiллям.

Знову в строюНавчання в «Портовику»
задiяна гучномовна автоматична система оповiщення при 
виникнення пожежi.

Навчання проходило в два етапи. Перший – вiдпрацювання 
питань з обслуговуючим персоналом СП «Портовик»: 
евакуацiя вiдпочиваючих; звiрка наявностi евакуйо-
ваних з будiвлi, гасiння пожежi первинними засобами 
пожежогасiння, взаємодiя працiвникiв iз пожежно-рятуваль-
ними пiдроздiлами. Другий – спiльне тренування фахiвцiв 
вiддiлу пожежної та техногенної безпеки, мобiлiзацiйної 
роботи та цивiльного захисту i служби енергозабезпечення 
за темою «Дiї персоналу при порушеннi герметичностi 
або руйнуваннi газопроводу», яке пройшло в котельнi СП 
«Портовик».

В адмiнiстрацiї  морського порту Пiвденний  
прой шли плановi тренування за програмою 
«Синi конверти»

була така: в акваторiї  Пiвденного, в рай онi причалу №2 
спостерiгається стороннiй  плавучий  предмет, який  може 
створювати перешкоду судноплавству та бути небезпечним. 
За командою голови комiсiї  з НС до мiсця знаходження 
було термiново направлено нафтосмiттєзбирач «Сi Ант», 
щоб iдентифiкувати предмет та пiдняти й ого з води. Завдяки 
оперативним дiям екiпажу судна поставлене завдання було 
оперативно вiдпрацьовано, а стороннiй  предмет пiднято 
на борт судна. Протипожежне i протиаварiйне тренування 
пройшли на вiдмiнно.

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний
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Ювiлей

Нагородження

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Не забудьте привiтати з днем народження!
14 листопада. Влащицький Ю.М., Іванов Г.І.,

Киршенюк Н.В., Кучерява К.В., Лисий О.І., Мазуркевич Л.В., 
Чилікін Д.В.

15 листопада. Гірченко Ю.Р., Єлтухов Ю.Г., 
Зіневич Є.О., Козлов І.В., Перевалова О.В., Рижков І.М., 
Савенко Д.О.

16 листопада. Болотов В.С., Говаль Л.М.,
Козикін І.В., Савенко І.О., Сергєєв К.М., Хуцишвілі С.М., 
Шигіда В.В.

17 листопада. Бахчиванжи І.Ф., Берьозкін С.В., 

Гордієнко Д.О., Ігнатенко О.Ю., Кушнірьов В.Г., Кущик Б.В., 
Лінкєр І.О., Ромець Н.В., Рості Н.І., Савченко С.Г., 
Толкачов А.П., Школенко В.В.

18 листопада. Доскевич С.В., Ковальчук С.Г., 
Крамаренко І.А., Лукаш Є.М., Маковей А.Ф., Мішар І.В., 
Суббота Л.В., Швець Д.В., Юшкова Г.І.

19 листопада. Баштанар Д.М., Беспятчук М.М., 
Дишлєва Є.Л., Дмитрієв М.М., Дунаєнко Г.О.,
Піддубний Є.М., Пятаков В.В., Швабський С.В.

20 листопада. Постовой О.В., Руденко А.Б., 

Сузанський А.А., Шумілов М.М., Югаров М.О.
21 листопада. Валік  К.С. ,  Губогло Д. І . , 

Степанов М.М.
22 листопада. Айдаков О.В., Завіжинська Р.І., 

Козичева Л.Є., Колесов С.Ю., Кравченко К.Г., 
Мочернюк В.О.

23 листопада. Бондар О.В., Гордєєва Т.В., Гулевич В.Ю., 
Катеньов П.А., Ковальов П.П., Костенко В.В., Кошевой І.С., 
Тильман О.П.

24 листопада. Безбабний О.М., Бойко Л.В., 

Возняк С.І., Капсамун В.І., Литвак О.Ф., Макарова А.О., 
Медведенко О.С., Нечепорук С.Г., Прокопенко О.В., 
Ракатинець О.М., Сергєєва Л.О., Чебан В. Я.

25 листопада. Баранець А.П., Бедрань Ю.Г.,  
Болгар Н.Л., Коломієць А.О., Кононов Д.В., 
Майстренко С.О., Мінченко К.І., Московченко А.І., 
Нечитайло О.О., Тудос О.С.

26 листопада. Мондяк М.Ю., Полуботько О.О.
27 листопада. Гуменюк К.В., Димшаков І.В., 

Парфенюк І.М., Свидинюк Д.В., Сташевська М.В.

Вiтаємо з ювiлеєм дружнiй колектив навчально-
курсового комбiнату ДП «МТП «Южний»!

Цей важливий для пiдприємства пiдроздiл було ство-
рено у листопадi 1985 року. Наказ «Про органiзацiю 
навчально-курсового пункту» пiдписав тодi начальник 
порту «Южний» Володимир Iванов.

Через 14 рокiв, у 1999-му, на базi пункту було створено 
вже навчально-курсовий комбiнат, який i до сьогоднi за-
безпечує наше пiдприємство квалiфiкованими кадрами. 
За 35 рокiв на базi НКК професiйне навчання успiшно 
пройшли 24 010 працiвникiв: первинну професiйну 
пiдготовку – 1785 осiб, перепiдготовку – 12250 осiб, 
9975 осiб пiдвищили свою квалiфiкацiю.

Вiд iменi всiх портовикiв «Южного» вiтаємо зi славним 

ювiлеєм начальника НКК Анатолiя Бiлошицького (на-
городжено Почесною грамотою «ДП «МТП «Южний»), 
старших iнженерiв Геннадiя Богзу (нагороджено Почесною 
грамотою «ДП «МТП «Южний») та Свiтлану Мединську, 
провiдних iнженерiв Снiжану Антипову (оголошено подяку 
«ДП «МТП «Южний») та Євгенiя Малюка, провiдного 
фахiвця Iрину Лiпську! А також викладацький склад: 
методистiв, iнженерiв та майстрiв з виробничого навчан-
ня – висококвалiфiкованих працiвникiв порту, якi мають 
необхiдну освiту та досвiд роботи!

Щиро бажаємо усiм мiцного здоров’я, завжди гар-
ного настрою та подальших успiхiв у забезпеченнi 
нашого пiдприємства висококвалiфiкованими кадрами! 
Адже запорука успiху будь-якого пiдприємства – його 
колектив: досвiдчений, обiзнаний, професiйний!

14 листопада виповнюється 30 рокiв з того часу, як ПЛК-
1/16 з’явився в порту «Южний».

Не дивлячись на свiй досить поважний вiк, це свого роду унiкальне 
судно, здатне обробляти будь-якi вантажi в грейферному або гаковому 
режимi. В минулi часи плавкран виконував багато днопоглиблювальних 
операцiй, брав участь в будiвництвi причалiв. Сьогоднi основне завдання 
ПЛК-1/16 – робота з вантажем. Це може бути перевалка з судна на судно, 
з балкера на причал i навпаки. Отже плавучий кран ДП «МТП «Южний» 
може бути задiяним практично в усiх роботах з вантажем до 16 тонн.

Серце ПЛК-1/16 – це його екiпаж! Зараз вiн складається з 16 
працiвникiв, якi сумлiнно i iз задоволенням виконують свої службовi 
обов`язки. I зарекомендували себе як надiйна та професiйна команда!

Бажаємо всьому екiпажу плавучого крана досягати нових професiйних 
висот i залишатися таким самим дружнiм колективом. Ми вами пишаємося!

З нагоди професiйного свята в примiщеннi цеху 
з ремонту вантажних автомобiлiв в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар вручив почеснi 
грамоти та подяки 19-ти кращим працiвникам 
пiдроздiлу.

Керiвник пiдприємства привiтав колектив з професiйним 
святом, подякував за вiдмiнну та самовiддану роботу, по-
бажав усiм завжди триматися вiрного напрямку, удачi на 

В адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний, за пiдтримки 
профспiлкового комiтету, вiдбувся щорiчний конкурс 
професiйної майстерностi серед водiїв автогосподарства.

Учасники конкурсу складали iспит на знання правил дорожнього руху i 
змагалися в швидкiсному маневруваннi. Пiсля видовищної та напруженої 
боротьби визначилися три лiдери. Абсолютним переможцем конкурсу став 
Дмитро Драчук, друге мiсце посiв Михайло Верховецький, почесне третє – 
Олександр Михненко.

Щиро вiтаємо, колеги! Зичимо вам легких шляхiв i рiвних дорiг!

Минулого тижня Музей iсторiї МП Пiвденний вiдчинив свої 
дверi вiдвiдувачам виставки дитячих робiт для щорiчного 
регiонального конкурсу екологiчного виховання «Зелена 
хвиля». Вiн проходив за пiдтримки адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний i профспiлкового комiтету, Южненської 
мiської ради i Лиманської райдержадмiнiстрацiї.

«Це конкурс про повагу i любов до рiдного краю, а найголовнiше 
– про розумiння i бажання берегти довкiлля», – зазначила начальник 
вiддiлу екологiчної безпеки Наталiя Смiлянець. 30 жовтня стали вiдомi 
iмена переможцiв у восьми номiнацiях: 1. «Про природу тiльки красиво»: 
Роман Андрущенко, Микола Пасейлюк, Влада Ревтюк та Юлiя Саламаха; 
2. «Екологiя наглядно»: Катерина Рикун, Софiя Цап, Катерина Чиженок; 
3. «Екологiя своїми руками»: Арiна Цап, Василь Чебан, Вiктор Назаренко; 
4. «Екологiчне фото»: Дарина Становова, Софiя Романюк, Володимир Сандюк; 5. «Короткий кадр»: Ярослав 
Стахурський, Максим Єфанов, Владислав Павлов; 6. «Екологiчний винахiд»: Давид Грещенко, Андрiй Паси-
шин, Олександр Коваленко; 7. «Екологiя населеного пункту, де ти живеш»: Євгенiя Белiнська, колектив 3-8 
кл., Олександр Обоянов; 8. «Зiрковi хвилi талантiв»: Софiя Коротка, Микита Резнiченко, Любов Сушкова.

Окремi призи–сертифiкати було передбачено для викладачiв, чиї учнi i колективи посiли першi мiсця 
у конкурсi. З огляду на епiдемiчну ситуацiю, подарунки, сертифiкати i грамоти передали переможцям i 
учасникам конкурсу через викладачiв i вихователiв. Щиро вiтаємо переможцiв, дякуємо всiм учасникам i 
до зустрiчi наступного року!

Навчально-курсовому комбiнату 35 рокiвНавчально-курсовому комбiнату 35 рокiв

Вiтаємо екiпаж плавучого крануВiтаємо екiпаж плавучого крану
ДП «МТП «Южний» з ювiлеємДП «МТП «Южний» з ювiлеєм

Як вiтали автобазу
будь-якiй дорозi i щастя в кожному днi. Трьом водiям Сергiй 
Павлович вручив ключi вiд трьох нових автомобiлiв, якi нещо-
давно поповнили парк спецiальної технiки автобази. «Щиро 
дякуємо кожному з вас за щоденну вiдповiдальну роботу, 
доставку на пiдприємство та додому, за злагодженiсть та 
оперативнiсть у будь-яких ситуацiях. Велике спасибi всiм 
працiвникам автобази, хто забезпечує цiлодобову дiяльнiсть 
пiдроздiлу та усього пiдприємства», – сказав в.о. директора 
ДП Сергiй Ковшар.

Начальник пiдроздiлу Андрiй Баранюк зазначив, що усi 
нагородженi отримають матерiальне заохочення, а голова 
профкому Сергiй Маслов пообiцяв колективу органiзувати 
святкову поїздку пiсля закiнчення карантину.

Пiдбили пiдсумки екоконкурсу «Зелена хвиля». 
Нагородження пройшло дистанцiйно
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Дмитро Драчук – найкращiй водiй 
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