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Шановнi, колеги!

Вiд iменi Профспiлкового комiтету 
Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний 
сердечно вiтаю вас зi свiтлими та радiсними 
святами – Новим роком та Рiздвом Христо-
вим! 2020 рiк був сповнений виробничими 
успiхами, професiйним досвiдом, життєвою 
мудрiстю.

Щиро бажаю, щоб прийдешнiй рiк 
став для всiх нас роком нових досягнень, 
та впевнених перемог. Нехай у кожну 
родину вiн принесе добро, достаток, 
злагоду i любов, подарує щастя i затишок! 
Нехай впевненiсть у завтрашньому днi 
буде пiдставою для хорошого настрою 
кожного портовика, кожного южненця, а 
Новий  рiк – 2021 рiк стане роком успiхiв 
та впевнених перемог! Щиро бажаю вам i вашим родинам сил, енергiї , миру та добра!

З повагою, голова профспiлкового комiтету Адмiнiстрацiї морського 
порту Пiвденний Юлiя ПАНЬКОВА

Дорогi портовики
та мешканцi мiста Южне!

Напередоднi новорiчних свят пiдводимо 
пiдсумки року, що минає, який був плiдним i 
динамiчним. Ми багато працювали у 2020 
роцi задля благополуччя наших родин, 
процвiтання рiдного порту та країни. Ко-
жен зробив свiй внесок у загальну справу, 
сумлiнно трудився задля спiльного добро-
буту. Нехай у 2021 роцi нашi особистi 
досягнення будуть невiд’ємними вiд успiхiв 
пiдприємства та мiста. Бажаю всiм задово-
лення вiд виконаних справ та впевненостi 
у завтрашньому днi. Даруйте любов та 
турботу дiтям i батькам, близьким i друзям. 
Зичу святкового настрою, теплої атмосфери 
та домашнього затишку. Новий рiк – це 
унiкальна можливiсть принести в своє життя щось нове i свiтле. З прийдешнiм Новим роком 
та Рiздвом Христовим!

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

Шановнi колеги, дорогi друзi!

Вiтаємо з прийдешнiм Новим роком та 
Рiздвом Христовим! 2020 рiк насичений до-
леносними подiями та значущими змiнами 
у країнi, морськiй галузi та суспiльствi.  
Державне пiдприємство «Морський тор-
говельний порт «Южний» є одним з 
найважливiших елементiв iнфраструктури 
країни. У 2020 роцi держстивiдор досяг 
серйозного зростання за багатьма по-
казниками. Пiдприємство має найкращий 
прибуток та найбiльшi виплати до бюджетiв 
усiх рiвнiв. Прийнятi ключовi рiшення щодо 
проектiв модернiзацiї устаткування та 
технiки пiдприємства. Обробляються новi 
вантажi та розвиваються вiдносини з новими 
вантажовласниками.

Бажаємо натхнення для вдалого втiлення усiх задумiв та планiв, оптимiзму та удачi у 
всiх починаннях. Нехай 2021 рiк принесе всiм благополуччя та злагоду, наповнить оселi 
теплом та спокоєм. Зичимо пiднесеного настрою та мiцного здоров’я, вiрних рiшень та 
добрих справ.

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

Шановнi портовики, 
дорогi южненцi!

Рiк, що минає, був надзвичайно на-
сиченим як позитивними, так i склад-
ними подiями, сповнений вражень та 
надiй, здолання перешкод та досягнення 
успiхiв. Незважаючи на реалiї сьогодення, 
морський порт Пiвденний залишається 
найглибоководнiшим незамерзаючим 
портом Чорноморсько-Азовського басейну 
i продовжує показувати високi результати 
роботи. Переконанi, що i 2020-й рiк стане 
рекордним з перевантаження вантажiв. Це 
результат сумiсної плiдної працi всiх пор-
тових операторiв, стивiдорних компанiй 
та портовикiв, якi щодня вiддають багато 
сил та енергiї спiльнiй справi. Тож нехай всi 
прикрощi та негаразди залишаться у минулому, а в майбутнє прийдуть лише радощi та 
свiтлi моменти. Бажаємо вам здоров’я, щастя, наснаги, впевненостi у завтрашньому днi! 
Нехай новорiчне свято принесе з собою достаток, тепло та тiльки приємнi сюрпризи! З 
Новим 2021 роком!

З повагою, начальник адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Олександр БАСЮК
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Нагорода Гордість Завершується 2020 рiк, вiн був насичений 
подiями та напруженою працею всього трудового 
колективу портовикiв. Тож за сумлiнну працю, 
високий професiоналiзм та за результатами 
вiдпрацьованого 2020 року керiвництво 
пiдприємства вiдзначило кращих своїх 
працiвникiв. Знайомтесь:

Владислав ТРИКIН, 
заступник начальника з протипожежної 
профiлактики загону пожежної безпеки (ЗПБ)

Працює на ДП «МТП «Южний» 16 рокiв. Обiймав посади 
начальника варти ЗПБ, iнженера служби пожежної безпеки, 
а з 2009 року по теперiшнiй час працює на посадi заступ-
ника начальника з протипожежної профiлактики. Освiта 
вища – Академiя цивiльного захисту України («пожежна 
безпека»). Наразi здобуває другу вищу освiту в Одеськiй 
академiї держуправлiння при Президентовi за спецiальнiстю 
«менеджмент». 

«Я вiдповiдаю за органiзацiю i проведення роботи по за-
безпеченню пожежної безпеки на всiх об’єктах порту. Ми 

з колегами регулярно проводимо профiлактичнi роботи з 
пожежної безпеки, займаємось перевiркою дотримання усiх 
необхiдних вимог безпеки, адже своєчасне виявлення навiть 
незначних порушень може коштувати життя у прямому сенсi 
цього слова», – розповiдає Владислав Анатолiйович.

У нашого героя мiцна сiм’я: дружина Ольга також працює 
на пiдприємствi старшим економiстом вiддiлу економiчного 
аналiзу. У подружжя двоє дiтей – донька-студентка, та син-
школяр. У вiльний вiд роботи час Владислав разом iз сином 
займається спортом в спортивному комплексi «Олiмпiєць», 
iз задоволенням проводить час за читанням цiкавих книжок 
та не нехтує прогулянками уздовж моря. Своїм колегам з на-
годи новорiчних свят портовик щиро зичить мiцного здоров’я, 
успiхiв в роботi, родинного затишку та невпинного оптимiзму.

Петро МIХЕЙ, 
електромеханiк груповий дiльницi 
з ремонту та ТО електрообладнання кранiв ВРР-2 
внутрiшньопортової механiзацiї (ВПМ)

Вiн родом з Бiлорусiї, освiту отримав у Калiнiнградському 
полiтехнiчному технiкумi (факультет лектромеханiки). Упродовж 
14 рокiв працював на флотi. До мiста Южне його привела доля – 
судно, на якому працював Петро, знаходилось на мiжрейсовiй 
стоянцi в одеськiй акваторiї. Тодi вiн i зустрiв дiвчину, яка стала 
його дружиною. Зрозумiв, що остаточно знайшов «свiй берег», 
з того часу подружжя проживає в мiстi Южне.

В порту «Южний» Петро з 1997 року. Обiймав низку 
рiзних посад: електромонтера, змiнного майстра, наразi 

працює груповим електромеханiком дiльницi з ремонту та 
ТО електрообладнання кранiв ВРР-2.

«До моїх обов’язкiв входить технiчне обслуговування та 
утримання портальних кранiв у справному станi. Ми прово-
димо регулярнi огляди та забезпечуємо справний технiчний 
стан обладнання. На своїй роботi я знаюсь, тож вона менi у 
радiсть», – розповiдає електромеханiк.

Дружина Петра також працює в порту, займається роз-
кредитуванням вантажiв. Подружжя має доньку та маленького 
онука, якому придiляє чимало уваги у вiльний вiд роботи 
час. А ще Петро Миколайович дуже поважає риболовлю, 
компанiю йому нерiдко складає зять. З нагоди свят вiн зичить 
колегам-портовикам найактуальнiшого – мiцного здоров’я, 
стабiльностi та впевненостi у завтрашньому!

Олександр КОРОБЧЕНКО, 
майстер тепловодогосподарства (ТВГ)

Вiн закiнчив спортивне училище i Донецький технiкум 
фiзичної культури та спорту. 2 роки вiддав Олександр служiнню 
в Радянськiй армiї в Угорщинi. На ДП «МТП «Южний» працює 
з 1984 року. За часи роботи встиг попрацювати машинiстом 
котельної та у вiддiлi вiдомчої пожарної охорони. Наразi 
обiймає посаду змiнного майстра тепловодогосподарства.

Робота вiдповiдальна та важлива, адже саме вiд 
працiвникiв ТВГ залежить, чи буде тепло в кабiнетах та чи буде 
у кранах вода. «Наше головне завдання – контроль якiсної 
роботи усiх тепло– та водоносiїв. Я добре розумiю специфiку 
роботи свого пiдроздiлу i, як начальник змiни, знаходжусь у 

постiйнiй взаємодiї з колективом, менi це подобається. Нашi 
головнi об’єкти – це котельна «Центральна», котельна БРЛС, 
три каналiзацiйно-насоснi станцiї, насосна БРЛС, комплекс 
очисних споруд, чотири установки з доочистки води, i, голо-
вне, водонасона станцiя», – пояснює майстер.

У Олександра Вiталiйовича мiцна родина, поряд з ним 
вже понад 33 роки кохана дружина, є дорослий син та 
маленький онук Максим. У вiльний час Олександр обожнює 
читати фантастичнi твори, вiн справжнiй знавець та фанат 
цього жанру. Полюбляє також скоротати час за переглядом 
хорошого фiльму, залюбки займається дачею.

Для своїх колег портовик має найтеплiшi побажання: 
«Нехай робота буде лише в радiсть, в родинах панує мир 
та злагода. Будьте щасливi та, головне, здоровi».

Михайло БАГРIЙ, 
електрогазозварник дiльницi з ремонту 
ремонтно-механiчних майстерень (РММ)

Пiсля закiнчення школи Михайло Олексiйович вступив 
до Одеського автомеханiчного технiкуму, проте закiнчити 
навчання не судилось – у 18 рокiв його призвали до Радян-
ської армiї. З Одеси юнака доправили у Симферопiль. Далi 
був Ташкентi i... сумнозвiстний Афганiстан. Пiсля закiнчення 
служби працював на «ЗОРi», проте пiдприємство «дихало 
на ладан», i Михайло, в пошуках стабiльностi влаштувався 
у порт «Южний» електрогазозварником РММ, де працює 
от уже 14 рокiв. Роботою на пiдприємствi задоволений. 
Розповiдає, що з керiвництвом та колективом неймовiрно 

пощастило – портовики доброзичливi та людянi. Про свою 
роботу розповiдає iз пiднесенням: «Наразi я займаюсь ре-
монтом катка з ротора вагоноперекидача. Робота кропiтка 
i потребує уваги. Я самокритична людина – як чогось не 
знаю, завжди спитаю, вважаю, що професiональне само-
вдосконалення – головне для працiвника». Вiн пишається 
тим, що працює на такому потужному пiдприємствi, яу 
порт «Южний». Вiдчуває себе часткою великої, дружньої, 
працьовитої родини портовикiв.

У Михайла Багрiя мiцна сiм’я: дружина, син, донька та 
маленький онук, з яким вiн залюбки проводить вiльний час. 
Напередоднi Нового року Михайло бажає своїм колегам-
портовикам мiцного здоров’я, родинного затишку та мирного 
неба над головою.

Ольга ТАРЛЕВА, 
лiкар-iнфекцiонiст медико-санiтарної частини 
(МСЧ)

Вона з вiдзнакою закiнчила Тираспiльське медучилище. 
Вищу освiту здобула у медiнститутi Молдови за спецiальнiстю 
«терапiя». В рiдному Тарутинському районi роботу не зна-
йшла. I сама доля визначила подальше її життя: вона приїхала 
погостити до Южного (тут жила сестра), саме тодi вiдкривався 
СП «Портовик», були вакансiї. П’ять рокiв обiймала посаду те-
рапевта. Згодом переквалiфiкуватись в лiкаря-iнфекцiонiста. 
У 2004 роцi перейшла на роботу до МСЧ порту «Южний». 
Роботу Ольга вважає справжнiм покликанням свого життя: «З 
дитинства не мала сумнiвiв щодо своєї майбутньої професiї. 

У родинi я не єдиний медпрацiвник: бабуся працювала аку-
шеркою, племiнниця – лiкар-невропатолог, а чоловiк працює 
водiєм карети швидкої допомоги в порту. Медико-санiтарна 
частина – справжнiй другий дiм. Як кажуть, один в полi – не 
воїн, колектив згуртований, ми цiнуємо внесок кожного. 
Робота лiкаря бiльш глибинна, нiж може здатись на перший 
погляд, треба бути не лише фахiвцем у своїй галузi, а й 
психологом: iнодi добре слово, порада чи настанова може 
iстотно допомогти пацiєнту».

У Ольги Григорiвни мiцна родина: чоловiк, доросла донька 
та син-школяр. У вiльний час наша героїня залюбки готує 
ласощi для родини. Колегам з нагоди свят бажає здоров’я, 
радостi, щастя, здiйснення мрiй, матерiального благополуччя 
та душевної рiвноваги.

В’ячеслав ФЕДОРОВ, 
старший матрос пожежного буксиру «Євгенiй 
Яковцев» портового флоту

У бiлоруському ПТУ вiн здобув квалiфiкацiю «водiй-
автослюсар», вiдслужив в армiї, повернувся до мiста Южне, 
де на той час жили його батьки i влаштувався на роботу до 
ОПЗ. Особливого ентузiазму з цього приводу не виказував. 
З вiкон будiвлi заводу юнак як на долонi бачив акваторiю 
Аджаликського лиману. Вiн був зачарований двома ма-
ленькими маневровими буксирами «Базальт» та «Борей». 
Одразу зрозумiв – вiн має працювати на буксирi, чого б 
це не коштувало. В’ячеслав Федоров успiшно дiстався цiлi 
– пiшов з заводу та влаштувався в порт «Южний» учнем 

матросу на буксир «Базальт». «Я працював на цьому 
буксирi до останнього дня служби буксиру в порту Южний. 
Наразi судно знаходиться на балансi Чорноморського 
МТП i носить назву «Капiтан Незавiтiн», – з ностальгiєю 
розповiдає матрос.

«Робота палубної команди полягає в утриманнi судна в 
справному станi, за необхiдностi проводимо дрiбний ремонт, 
пiдтримуємо чистоту та порядок», – розповiдає В’ячеслав 
Федоров. У нього двоє дiтей: дорослий син та дочка. У 
вiльний час чоловiк надає перевагу домашньому затишку 
та спокiйному вiдпочинку. Пiд рукою завжди є улюбленi 
аудiокниги. 

Своїм колегам В’ячеслав зичить професiйних звер-
шень, творчого натхнення та добробуту.
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колективу

Ми вiтаємо нагороджених колег! Продовження читайте у наступному номерi.

Сергiй ХОМИЧ, 
штукатур дiльницi капбудiвництва, 
ремонту будiвель та споруд 
ремонтно-будiвельного управлiння (РБУ)

Сергiй Мирославович закiнчив Одеське ПТУ №16, 
отримав квалiфiкацiю «штукатур-облицювальник». 6 рокiв 
займався будiвництвом, висотними монтажними роботами. 
На його рахунку багато об’єктiв мiста Южне. У 1997 роцi 
прийшов на пiдприємство на посаду штукатура-плиточника 
РБУ. «Тут працював i мiй батько, ми з ним деякий час були 
на однiй дiлянцi», – згадує будiвельник.

Наразi Сергiй Мирославович бригадир команди з 
15 портовикiв, в колективi його поважають та люблять за 

доброту та справедливiсть. Вiн уважно ставиться до своїх 
професiйних обов’язкiв: «Як бригадир я організовую ро-
боту: завдання мають бути виконанi якiсно та у потрiбний 
термiн. У разi виробничої необхiдностi кожен з нас без 
вагань може працювати понаднормово. Наразi закiнчуємо 
роботи з розширення дороги для прийняття великогаба-
ритних вантажiв, займаємось будiвництвом пiшохiдної 
естакади над залiзничними колiями», – розповiдає Сергiй 
Хомич. У нього двоє дорослих синiв, старший – моряк, 
молодший – студент «водного». Сергiй поважає рибо-
ловлю та туристичнi походи з палатками. Своїм колегам 
бажає позитивного настрою в роботi, бо саме це задає 
тон всьому навкруги: «Як робота йде на лад, навiть сонце 
свiтить яскравiше!»

Наталiя ЛЮБIНА, 
кухар їдальнi №2 комбiнату громадського 
харчування та торгiвлi (ЛГХтаТ)

Наталiя Андрiївна закiнчила гiдротехнiчний факультет 
Одеського нацiонального морського унiверситету. «Зав-
жди мала хист до точних наук – математика та креслення 
захоплювали мене та давались легко», – пригадує жiнка. 
За спецiальнiстю попрацювати не довелось, проте Наталiя 
нi про що не шкодує та оптимiстично дивиться у майбутнє. В 
порт прийшла три роки тому на посаду старшого продавця 
КГХтаТ, наразi обiймає посаду кухаря їдальнi №2.

«Моя «умовна дiлянка» – першi страви, соуси та гарнiри. 
Проте у разi необхiдностi, ми всi взаємозамiннi. Наприклад, 

зараз я займаюсь випiчкою. Наша їдальня годує працiвникiв 
вантажного району, здебiльшого – докерiв-механiзаторiв», – 
розповiдає Наталiя Любiна.

«Наталiя працює на пiдприємствi вiдносно недовго, про-
те жодних дорiкань нiколи не було. Вона одразу органiчно 
влилась до колективу. Завжди привiтна, справна та добро-
зичлива. З охотою готова братись за роботу, нещодавно 
навiть пiдмiняла мене, коли я була на лiкарняному, впо-
ралась на «вiдмiнно», – додає завiдувач їдальнi Наталя 
Степанiвна.

У Наталiї Андрiївни мiцна родина: чоловiк та двоє дiтей. У 
вiльний час жiнка надає перевагу сiмейному вiдпочинку. Своїм 
колегам-портовикам з нагоди свят вона зичить здоров’я, 
благополуччя, злагоди i добра!

Андрiй ПЕТРОВСЬКИЙ, 
змiнний майстер навантажувально-
розвантажувальних робiт вагоноперекидача 
ВРР-2

Пiсля закiнчення школи вiн вступив до Одеської «ви-
шки» та здобув квалiфiкацiю iнженера-механiка. Три роки 
вiдпрацював механiком кранової механiзацiї на вантажному 
районi порту Потi. На жаль, часи тодi були неспокiйнi i йому 
довелося виїхати з Грузiї. У 1992 роцi Андрiй влаштувався 
до МТП «Южний» слюсарем вагоноперекидача. Наразi 
обiймає посаду змiнного майстра.

Робота iнтенсивна та вiдповiдальна. Пiд час iнтерв’ю наш 
герой нi на мить не вiдриває очей вiд екранiв комп’ютерiв, де 

в онлайн-режимi транслюється зображення з 37 вiдеокамер, 
та чотирьох монiторiв iз мнемосхемою перекидача. Час вiд 
часу нашу розмову переривають термiновi робочi дзвiнки, 
якi майстер не має права iгнорувати.

«До наших обов’язкiв входить контроль за безпекою 
та координацiя всiх працiвникiв, що задiянi в процесi ви-
вантаження. Взимку у нас особливо «спекотно»: вантаж у 
напiввагонах надходить змерзлим, його потрiбно прогнати 
крiзь спецiальнi розморожуючi пристрої – тепляки, що дозво-
ляє прискорити процес вивантаження», – розповiдає Андрiй. 

У портовика мiцна родина, поряд надiйний друг – дружи-
на, син, дочка та четверо онукiв. У вiльний час займається 
спортом, особливо до душi великий тенiс. Для колег має 
найтеплiшi побажання, зичить щастя та радостi у Новому роцi.

Алла БОГОНОС, 
вагар дiльницi вагових операцiй 
та вагового контролю ВРР-2

Вона закiнчила Одеське медучилище, пiсля одруження пере-
їхала до чоловiка у мiсто Южне i багато рокiв працювала мед-
сестрою в полiклiнiцi. Влаштувалась на роботу до порту в 2003 
роцi. Спершу працювала в санаторiї-профiлакторiї «Портовик». 
Згодом здобула квалiфiкацiю оператора вагового обладнання 
та перейшла працювати до дiльницi вагових операцiй. Осно-
вним iнструментом її роботи є iзометричнi залiзничнi ваги. Вони 
дозволяють зважувати вагони пiд час руху вантажного потяга. 
За потреби, Алла займається дозуванням вагонiв. Це важливо, 
адже iснують норми навантаження на колiю.

«Зважування вiдбувається на замовлення порту або вантажов-
ласника. Вантаж надходить iз офiцiйно заявленою вагою. Проте 
завжди можливi вiдхилення та похибки, от ми й перевiряємо фак-
тичну вагу. Ранiше процедура переважування була обов’язковою, 
для цього ми брали 10% вiд усього залiзничного складу, це першi 5 
вагонiв. Наразi процедура вiдбувається лише на вимогу. Отриманi 
данi передаємо працiвникам вагоноперекидача, вантажного 
району або вантажовласнику», – розповiдає вагар.

Чоловiк Алли працює водiєм автобази пiдприємства. 
Родина має двох доньок. Алла пiсля роботи захоплюється 
вишивкою картин бiсером. Залюбки готує та частенько балує 
рiдних смачною випiчкою.

Колегам бажає вдачi, терпiння, любовi та родинного 
затишку!

Олеся ПРОХОРЕНКО, 
оператор пральних машин пральнi

Олеся Василiвна родом з Южного, вищу освiту отримала 
в Академiї управлiння персоналом за напрямом «практич-
на психологiя». Деякий час була вихователем в мiсцевому 
дитячому садочку, 2 роки працювала на Одеському при-
портовому заводi. У 2016 роцi влаштувалась на ДП «МТП 
«Южний».

«Пральня порту укомплектована надiйними пральними 
машинами. Якiсний вiджим забезпечують спецiальнi центри-
фуги. Окрiм цього, у нас є цех для сушiння та прасування. 
В середньому за змiну ми обробляємо 300 кг спецодягу, 
бiлизни та iнших тканих виробiв. Взаємодiємо практич-

но з усiма пiдроздiлами пiдприємства. Портовики мають 
працювати лише в чистотi, i ми пильно слiдкуємо за цим. 
Ми також надаємо свої послуги стороннiм органiзацiям, 
забезпечуючи пiдприємству додатковий прибуток. Можна 
впевнено сказати, що ми дбаємо про «чистоту» бiльшої 
частини акваторiї Пiвденного у певному сенсi», – пояснює 
оператор.

Олеся Василiвна замiжня, її чоловiк працює водiєм авто-
бази пiдприємства, а дочка навчається в школi. У вiльний час 
жiнка залюбки вiдвiдує спортзал та займається фiтнесом. 
Любить читати, перевагу надає класичнiй лiтературi. 

«Нехай негоди оминають усiх нас, робота приносить лише 
задоволення, а в родинах панує мир та злагода», – бажає 
колегам Олеся.

Євген ЛУК’ЯНОВ, 
водiй автотранспортних засобiв 
(спецiальнi, вантажнi) автобази

Стаж роботи в порту «Южний» – 14 рокiв. Влаштувався 
охоронцем, за рiк перевiвся до автобази i до недавнього 
часу наводив лад на причалах вантажного району за до-
помогою спецiального автомобiля (в народi – «щiтка»). 
Останнi три мiсяцi Євген працює на великiй вантажнiй 
машинi, без якої територiя порту, у тому числi портофлоту 
та бази вiдпочинку «Лагуна», не були б такими чистими 
i охайними. Незважаючи на вищу освiту (автомобiльно-

транспортний факультет Миколаївського «полiтеху»), вiн 
цiлком задоволений своєю роботою i вважає, що у нього все 
ще попереду, у тому числi i професiйний зрiст. А зараз вiн 
може бiльше часу придiляти коханiй дружинi, яка працює 
майстром на однiй iз дiльниць ВРР-2, i двом синам – 10 i 16 
рокiв. До речi, наш герой має звання кандидата в майстри 
спорту з вiльної боротьби, а серед численних нагород є 
навiть срiбна медаль першостi України. Зараз спортивну 
естафету батька перехопили сини.

Євген цiнує людей за чеснiсть, порт – за стабiльнiсть, а 
всьому колективу портовикiв з нагоди новорiчних та рiздвяних 
свят бажає мiцного здоров’я та здiйснення усiх бажань.
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Замовлення № 200753 
Номер підписаний до друку 25.12.2020 р.

Спорт

Не забудьте привiтати з днем народження!
26 грудня. Аристенко А.П., Богослова В.В., 

Козявкін С.М., Лук’янова В.Б., Сеньків Іг.І.
27 грудня. Бацура О.М., Глеков В.І., Дінул М.О., 

Ковальчук Ю.А., Кондрашина Є.А., Круковський В.А., 
Курило С.В., Мельниченко Л.А., Олексюк М.П., 
Пуленко Д.О., Советов С.О., Терещук М.В.

28 грудня. Гінкул В.В., Зеркін Б.О., Малиновська О.В., 
Цукрова Т.В.

29 грудня. Вакуліна Я.О., Каменецька Н.В., 
Ковальчук О.С., Нєгін М.П., Стадніченко Ю.В., Телятник Х.А., 
Фомичов М.В., Шукало М.С.

30 грудня. Марценюк К.А., Шулаєв В.А.
31 грудня. Степаненко А.А., Філюк І.М., Фомичов К.В., 

Ярушин О.Ю.
1 січня. Баранецький В.В., Гранчевський В.І., 

Гринишина Р.А., Громова Л.В., Деменникова О.С., 
Заборський О.Г., Ільченко Р.В., Качмар В.І., Корінь Ю.С., 
Лужецька Л.О., Мудрак В.Т., Савенко С.Є., Смірнов О.Є., 
Солдатенко Н.А., Столяренко А.А., Стригунов Д.М., 

Строкіна О.Г., Цимбалюк Н.І., Чаюн С.Є., Чекерес К.Л., 
Черноморець О.О., Щерба О.В.

2 січня. Заботін В.В., Кішлок В.З., Манаєв С.В., 
Мефодовський Л.В., Остапчук Д.Г., Харкавенко Н.В.

3 січня. Бондар С.В., Кальнін В.М.
4 січня. Данілова А.Б., Лихвар В.І., Малишев О.Г., 

Маргаріт І.А., Пожар І.В., Попілевич Н., Ретман В.О., 
Шарапов С.А., Шишмолін Б.В.

5 січня. Кюлафли В.П., Писаренко О.І., Немченко Д.В., 
Панченко О.С., Коршак Г.П., Лисенко В.М., Степанов Д.І., 
Наскрипняк О.В.

6 січня. Георгієв І.М., Грачов С.О., Дощенко О.В., 
Мельников В.Ф., Шимончук О.М.

7 січня. Гаценко І.М., Нікітіна К.П., Синицар В.І., 
Фуч І.І.

8 січня. Алексєєв Ю.Ю., Бенько М.І., Дунський В.С., 
Старовойт Т.В., Яжик А.С.

9 січня. Писаренко Ю.А., Радіонов С.М., 
Танасова Т.І.

10 січня. Бужилова С.І., Ільченко С.В., Казімір Л.І., 
Каташинський В.Ю., Колесник Н.О., Сторчак Н.Л.

11 січня. Павельчук І.Б.
12 січня. Грінкевич Д.Л., Медведовський О.В., 

Олексюк О.П., Тодоровська Г.С.
13 січня. Георгієва Т.А., Капука С.В., Станішевський О.П., 

Цушко Л.Б.
14 січня. Бродарський В.П., Ведьгун С.Ф., 

Жусов А.С., Козлюк Д.М., Любченко М.В., Мартинюк О.В., 
Мілосєрдов О.О., Пахольчук І.І., Прокопенко О.Л., 
Садула В.М., Шалар Ю.А.

15 січня. Агірова С.Ю., Бабаєв Р.А., Березін В.В., 
Гірман Н.А., Єрофєєвська А.О., Ленієва О.В., Мірян С.М., 
Оніщук С.В., Станіслав А.І., Урсолов В. В., Фарзетдінов Р.Ф., 
Фокін О.О., Хомич С.М., Чудіна В.Г.

16 січня. Василега С.М., Гімішлі В.Д., Гімішлі В.О., 
Дуднік В.П., Жарова І.В., Кравець Т.М., Красножон Є.С., 
Кривенко Б.Р., Лозовська О.І., Паршина С.О., 
Томайли Л.П.

17 січня. Богдан В.Д., Долгіх Ю.Ю., Мельниченко О.В., 
Охота Т.В., Семенюк О.Ю., Тітов С.М.

18 січня. Коверга А.К., Максименко Д.В., Орябко С.О., 
Пугач Д.М., Сергєєв О.М.

19 січня. Горобець М.П.,  Гредін М.Г. , 
Гузенко О.Л., Довгалюк М.С., Клишавчук С.А., 
Колотій А.О., Комаров Ю.О., Кравцов В.Д., 
Масюра О.В., Сабіянський Ю.Г., Середа Ж.К., 
Сутік О.Л., Шендлер К.В.

20 січня. Горожанова А.А., Іванова К.С., Мітьков І.П., 
Руденко С.В., Рудяков В.М., Федоров Є.М.

21 січня. Богачук П.І., Будеянський С.М., Гінкул В.Г., 
Зайцев О.Ю., Коновалова Н.О., Коновальчук П.Є., 
Павлусенко В.В., Пшеничкін О.А., Ставничий С.В., 
Яковенко О.І., Якубовський А.А.

22 січня. Алєєвський О.Є., Богатирєв Д.В., Бойко Д.В., 
Гудима Н.В., Зіньковський С.В., Іванов П.О., Коваленко Р.І., 
Корбіт Д.В., Корч М.М., Поточний М.М., Руденко В.М., 
Швець А.О.

Щодня наполегливi та вiдданi працiвники ДП «МТП «Южний» сумлiнно й успiшно виконують свої обов’язки. Дякуємо всiм портовикам за наполегливу пра-
цю, любов до пiдприємства та взаємну пiдтримку. Нехай новий рiк стане наступним етапом розширення власних можливостей та виробничих потужностей 
пiдприємства. Зичимо всьому колективу Морського торговельного порту «Южний» мiцного здоров’я, родинного благополуччя та великої радостi.

Важливi подiї 2020

2020 рiк видався непростим для спортивного життя нашого пiдприємства з вiдомих причин, але попри 
все Спартакiада порту таки вiдбулась! Участь у нiй взяло шiсть команд пiдроздiлiв ДП «МТП «Южний»: 
Вантажно-розвантажувального району №2, Вагоноперекидача, Управлiння, Механiзацiї, Вiддiлу 
охорони/Загону пожежної безпеки та Вiддiлу головного енергетика /Ремонтно-механiчних майстерень.

2020 рiк – особливий та своєрiдний перiод в iсторiї країни, 
регiону, пiдприємства. Вiдбувалися трансформацiї транспортної 
системи та перетворення морської галузi, українцi адаптувалися 
до нових реалiй в умовах пандемiї COVID-19. Державне 
пiдприємство «Морський торговельний порт «Южний» невпинно 
розвивалося та успiшно справлялося з усiма завданнями. 
Пiдсумки року є значущi, перспективи – сприятливi.

Спартакiада ДП «МТП «Южний» – 2020 команда Вантажно-розвантажувального району №2; ДРУГЕ 
мiсце посiла об’єднана команда Вiддiлу головного енергетика/
Ремонтно-механiчних майстерень; ТРЕТЄ мiсце – об’єднана 
команди Вiддiлу охорони/Загону пожежної безпеки; ЧЕТ-
ВЕРТЕ – команда Управлiння, П’ЯТЕ – команда Механiзацiї, 
ШОСТЕ мiсце посiла команда Вагоноперекидача.

Ми вiтаємо переможцiв i всiх учасникiв змагань, бажаємо 
мiцного здоров’я, бадьорого настрою, успiхiв та яскравих 
перемог у наступнiй – ХХХIV Спартакiадi 2021 року. Все у нас 
буде добре, бо ми – ПОРТОВИКИ! З прийдешнiми Вас святами!

Змагались портовики у семи видах спорту: футбол, мiнi-
футбол, шахи, настiльний тенiс, волейбол, плавання, пере-

тягування канату. За пiдсумками проведених змагань ПЕРЕ-
МОЖЦЕМ Спартакiади ДП «МТП «Южний» 2020 року стала 

Найвищий вантажообiг
У 2020 роцi колектив ДП «МТП «Южний» постiйно до-

сягав високих результатiв. Рекордна добова норма обробки 
напiввагонiв – 1056 одиниць у травнi. Iсторичний максимум 
мiсячної перевалки – 2 мiльйони 100 тисяч тонн вантажiв 
у травнi. 15 жовтня вантажообiг пiдприємства склав 
15,18 млн тонн вантажiв. Цей обсяг перевищив макси-

мальний показник у 42-рiчнiй iсторiї роботи держстивiдора – 
15,15 млн тонн вантажiв 2019 року.

За оперативними даними, рiчний об’єм перевалки у 
2020 роцi становить бiльше 18,5 млн тонн вантажiв. 
Традицiйно основним вантажем є руда. Спiвпрацюючи 
з вiтчизняними гiрничозбагачувальними комбiнатами, 
ДП «МТП «Южний» переробило понад 15 млн залiзорудної 
сировини, що вдвiчi перевищує результат 2019 року.

Обробка елементiв 
вiтроенергетичних установок

З 30 жовтня 2020 року колектив Морського торговель-
ного порту «Южний» приймає судна з комплектуючими для 
вiтряних електростанцiй, що будуть встановленi на територiї 
мiж Сичавкою та Любополем. Цей вантаж є специфiчним 

та нестандартним для пiдприємства. Було проведене роз-
ширення дорiг, розроблено технологiї обробки габаритних 
вантажiв.

16 грудня 2020 року портовики розвантажили перше 
судно з лопатями – найбiльш габаритними елементами 
вiтряних електростанцiй. Цi вантажнi операцiї вкотре 
пiдтвердили високий рiвень професiоналiзму працiвникiв 
ДП «МТП «Южний».

Покращення соцiальних гарантiй
ДП «МТП «Южний» гарантує стабiльно високi соцiальнi 

гарантiї. Систематично проводиться пiдвищення заробiтної 
плати. Так, середня заробiтна плата у 2017 роцi – 
17505 грн., у докерiв-механiзаторiв – 26885 грн., у 2018 роцi 
– 21707 грн., у докерiв – 34108 грн., у 2019 роцi – 

22237 грн. i 37018 грн., у 2020 роцi – 29969 грн. i 
47144 грн. вiдповiдно.

У 2020 роцi затверджено нову редакцiю Колдоговору 
ДП «МТП «Южний» 2020-2025 рр. з доповненнями та 
змiнами щодо полiпшення умов працi. Морський торговель-
ний порт «Южний» уособлює впевненiсть у завтрашньому 
днi, надiйнiсть та добробут.

Високi фiнансовi показники

Морський торговельний порт «Южний» виплатив 
бiльше мiльярда гривень на користь держави та є 
одним з найбiльших платникiв податкiв у морськiй галузi. 
Мiстоутворююче пiдприємство забезпечує реалiзацiю про-
грам благоустрою, поповнюючи мiсцевий бюджет.

У 2020 роцi прибуток Морського торговельно-
го порту «Южний» зрiс на понад 400 мiльйонiв 
гривень. Протягом року пiдприємство працювало 
у штатному режимi та стабiльно пiдтримувало укра-
їнську економiку. При цьому забезпечується висока 
оплата працi та постiйне вдосконалення господарської 
дiяльностi.

Новий рiвень роботи з клiєнтами
Колектив Морського торговельного порту «Южний» 

завжди орiєнтується на максимальний результат. Впрова-
джуються новi технологiї обробки вантажiв, модернiзується 
устаткування та розширюється номенклатура вантажiв. Роз-
вивається робота з новими клiєнтами ПАТ «АрселорМiттал 
Кривий рiг» та ООО «Холлеман Україна».

Д П  « М Т П  « Ю ж н и й »  а к т и в н о  п р а ц ю є  н а д 
пiдвищенням якостi  послуг,  як i  надає вантажо-
власникам. З листопада 2020 року щотижня прово-
диться повне зачищення всiх технологiчних вiдмiток 
маршруту №2 комплексу вагоноперекидачiв. Пiсля 
вивантаження кожної партiї вантажу вiдбувається 
зачищення конвеєрних стрiчок та перевантажуваль-
ного устаткування.


