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Різдвом Христовим!Різдвом Христовим!

20222022 рікрік

Шановні колеги! 
Вітаємо з Новим роком і Різдвом Христовим!

У 2021 році ми продемонстрували рішучість, стійкість та 
цілеспрямованість. Нам вдалося мужньо прийняти усі виклики 
та сприяти розвитку підприємства й країни. Сподіваємося, що у 
2022 році ми будемо мати можливість активно розбудовуватися 
та збільшувати вантжаообіг.

Морський торговельний порт «Южний» ефективно обробляє 
вантажі, конструктивно співпрацює з партнерами та суттєво 
збільшує прибуток. Колектив продовжує зміцнювати підпри-
ємство, робить вагомий внесок у національний добробут. На 
порозі нового року ми маємо великі плани та широкі перспек-
тиви, що реалізуємо згідно з нашими найкращими традиціями.

Нехай Новий рік принесе свіжі ідеї, успішні проекти, цін-
ний досвід та добрі зміни! Зичимо достатку та щастя кожній 
родині, міцного здоров’я та сімейного тепла! Миру, злагоди та благополуччя у 2022 році!

З повагою, в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр ОЛІЙНИК

Шановнi колеги! Друзi! Партнери!

Ми з вами на порозi Нового 2022 року! У минулому 
залишаються не лише напруженi робочi буднi, а й приємнi 
подiї, добрi враження та професiйнi перемоги!

За пiдсумками 2021 року морський порт Пiвденний про-
довжує утримувати лiдируючi позицiї у галузi з вантажообiгу 
– за рiк бiльше нiж 52 млн тонн. Щиро дякуємо за продук-
тивну, злагоджену та сумлiнну роботу колектив Адмiнiстрацiї 
морського порту Пiвденний та всiх портових операторiв 
морського порту!

Кожен iз нас покладає на новий рiк свої надiї. Упевненi, 
ми всi хочемо, щоб близькi були здоровi, а дiти росли та 
радували. I нехай все це справдиться!

Щиро бажаємо вам та вашим родинам, а також нашим 
шановним ветеранам – здоров’я, радостi, благополуччя, 
успiхiв та процвiтання! Нехай у кожному домi панують 
любов, добро та мир!

З повагою, начальник Адмiнiстрацiї МП Пiвденний 
Олександр БАСЮК, заступник голови профспiлки 

Володимир СЕМАКА

Дорогі друзі! Щиро вітаємо з Новим 2022 
роком та світлим святом Різдва Христового!

Зимові свята дарують надію й уособлюють добро. Ми 
будуємо нові плани та підбиваємо підсумки. У 2021 році 
портовики створили багато хорошого та успішно подолали 
труднощі. На ДП «МТП «Южний» усі поворотні моменти 
перетворюються на успіх.

Хочу висловити подяку всьому колективу Морського 
торговельного порту «Южний» за працю та оптимізм, 
за відповідальність та ентузіазм, за високі показники та 
гідний розвиток підприємства. Ми стаємо кращими та більш 
ефективними щодня. Наші результати заряджають нас 
енергією для подолання запланованих рубежів.

Бажаємо вам радісних зустрічей, правильних рішень у всіх 
життєвих ситуаціях, сімейного затишку та яскравих свят. Нехай 
новий рік стане часом нових звершень, ефективного зростання 
і здійснення мрій. Міцного здоров’я, удачі та веселого настрою!

З повагою, голова профспілки ДП «МТП «Южний» 
Сергій МАСЛОВ
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Вiдмiнники працi За доброю багаторiчною традицiєю напередоднi 
Новорічних та Рiздвяних свят на ДП «МТП «Южний» 
згадують численнi досягнення та яскравi подiї року, що 
минає. А сумлiнна робота кращих портовикiв традицiйно 
вiдзначається подяками керiвництва. Тож вiтаємо 
цьогорiчних вiдмiнникiв порту Южний:

Анатолiй БАРАНЕЦЬКИЙ,
водiй автотранспортних засобiв (мiкроавтобуса) 
автобази

Анатолiй Антонович закiнчив професiйно-технiчне училище в мiстi 
Березовка, де здобув квалiфiкацiю машинiста-тракторiста широко-
го профiлю. Свiй трудовий шлях Анатолiй Баранецький розпочав 
з колгоспу iменi Чапаєва, працював водiєм автомашини ГАЗ-51. 
Вiйськову службу проходив у лавах морської пiхоти у Севастополi. 
У 1993 роцi влаштувавяся на роботу до автобази державного 
пiдприємства «Морський торговельний порт «Южний». Майже 10 
рокiв працював водiєм вантажних автомобiлiв, згодом перейшов 
працювати на легковi автомобiлi. Наразi наш герой закрiплений 
за мiкроавтобусом, що обслуговує службу морської безпеки порту.

«За СМБ закрiплено 2 автомобiлi та 8 водiїв, по 4 працiвника 

на кожен. Служба морської безпеки працює 24/7, тож i ми також 
маємо такий графiк, працюємо з колегами позмiнно. Робочий 
день водiя автобази розпочинається о 7 годинi ранку, а далi все 
йде за чiтким сценарiєм: прийняття змiни, отримання путiвки у 
диспетчерськiй автобази, медичний огляд у лiкаря, огляд авто-
транспорту у механiка автобази. Пiсля отримання всiх необхiдних 
дозволiв можемо стартувати. За роки роботи на автобазi менi дове-
лось співпрацювати з рiзними вiддiлами i можу сказати одне – якщо 
любити мiсце роботи, свою справу i поважати колег – працювати 
завжди легко», – розповiдає портовик.

Дiм у Андрiя Баранецького – повна чаша: дружина працює у 
южненськiй школi, старший син навчається в Одеськiй нацiональнiй 
морськiй академiї, мрiє стати капiтаном, дочка навчається у школi.

У вiльний час наш герой захоплюється риболовлею, iз завзяттям 
займається земельною дiлянкою: доглядає за садом.

Оксана ГОЛОВАЩЕНКО, 
сестра-господиня (з обов’язками молодшої медичної 
cестри стерилiзацiйної) медико-санiтарної частини

Оксана Юрiївна закiнчила Мукачiвське професiйно-технiчне 
училище, де навчалась на швачку. Пiсля навчання працювала на 
мукачiвський фабрицi верхнього трикотажу. За рiк молода дiвчина 
вийшла замiж i переїхала на Пiвдень України, де навчався її чоловiк.

Пiсля переїзду жiнка змiнила напрямок своєї дiяльностi: довелось 
працювати, i у хлiбопекарнi, i у южненськiй будiвельнiй компанiї. 
У 1995 роцi Оксана Головащенко долучилась до колективу 
працiвникiв державного пiдприємства.

«Я обiймаю посаду сестри-господинi з обов’язками стерилiзацiйної 
сестри, а це означає що я вiдповiдаю за всю стерилiзацiйну об-
робку медичних виробiв МСЧ. У вiдокремленому примiщенi стоїть 

великий стерилiзацiйний апарат, де при 132 градусах проходить 
стерилiзацiя, кожний сеанс якої триває 20 хвилин. Пiсля закiнчення 
стерилiзацiйної обробки я комплектую хiрургiчнi набори та iншi ви-
роби, розкладаю у спецiальнi пакети, якi маркую датою проведення 
обробки. Для того, щоб мати можливiсть працювати з таким агре-
гатом, кожного року я проходжу навчання у департаментi охорони 
здоров’я Одеської обласної державної адмiнiстрацiї, за результа-
тами якого складаю вiдповiдний iспит», – пояснює працiвниця МСЧ.

Вже 34 роки наша героїня щаслива у шлюбi. Чоловiк Оксани 
Юрiївни – наш колега, вiн працює на буксирi «Норд» портофлоту. 
Дочка нашої колеги працює провiдним фахiвцем у вiддiлi органiзацiї 
i оплати працi. Є в родинi й найбiльша вiдрада – маленький онук 
Михайло.

Наша героїня цiнує сiмейний затишок i у вiльний час надає пере-
вагу спокiйному вiдпочинку.

Вадим КОХ,
старший iнженер служби матерiально-технiчного 
забезпечення

Вадим Вадимович закiнчив факультет зовнiшньо-економiчної 
дiяльностi Київського славiстичного унiверситету, де вивчав ме-
неджмент митної справи.

Пiсля закiнчення навчання 1,5 роки працював експедитором у 
приватнiй фiрмi. У 2011 роцi влаштувався робiтником комплексної 
бригади бази матерiального забезпечення на ДП «МТП «Южний». 8 
грудня цього року вiдзначив особистий ювiлей – 10 рокiв роботи на 
пiдприємствi. За першi 1,5 роки роботи проявив себе вiдповiдальним 
працiвником та отримав пропозицiю обiйняти посаду iнженера 
служби матерiально-технiчного забезпечення. Наразi наш колега 
обiймає посаду старшого iнженера служби МТЗ.

«Головне задання служби МТЗ – забезпечити пiдприємство у мак-
симально короткi термiни необхiдними матерiальними цiнностями. 
Окрiм цього, служба здiйснює роботи складського господарства. У нас 
працює 14 iнженерiв, за кожним з яких закрiплена певна група товаро-
матерiальних цiнностей. Наприклад, я вiдповiдаю за закупiвлю запчастин 
на всю технiку, що є на пiдприємствi, насосне устаткування, устаткування 
для кондицiонування та вентиляцiї. За кожною закупiвлею стоїть кропiтка 
робота працiвникiв служби матерiально-технiчного забезпечення, 
працiвникiв тендерного вiддiлу, працiвникiв вiддiлу цiноутворення та 
працiвникiв вiддiлу договiрної роботи», – пояснює старший iнженер.

Старший брат нашого героя також пов’язав своє життя з портом 
Пiвденний, вiн працює в адмiнiстрацiї порту.

Наш колега дотримується здорового способу життя, у вiльний 
час активно займається спортом. А ще, захоплюється електронною 
музикою.

Вiталiй ЛОГВIНЕНКО,
звукорежисер дiльницi оперативного зв’язку 
та оповiщення господарства зв’язку

За плечима Вiталiя Даниловича 2 роки навчання в Одеському 
музичному училищi за класом контрабасу, Одеський технiкум 
залiзничного транспорту та Харкiвський iнститут iнженерiв 
залiзничного транспорту. 9 рокiв свого життя Вiталiй Логвiненко при-
святив роботi на державнiй залiзницi. А потiм вирiшив кардинально 
змiнити вектор своєї дiяльностi – влаштувався на радiо «Сана» та 
занурився у вивчення справи звукорежисера.

З 2010 року розпочався трудовий шлях нашого колеги на ДП 
«МТП «Южний». Вже 11 рокiв поспiль вiн незмiнно обiймає по-
саду звукорежисера дiльницi оперативного зв’язку та оповiщення 
господарства зв’язку.

«Звукорежисер – це перш за все iнженерна посада, але водночас 
вона нерозривно поєднана з творчiстю, що менi дуже iмпонує. Студiя 
радiомовлення порту ефективно взаємодiє iз сумiжними технiчними 
службами та редакцiєю газети «Портовик». До моїх посадових 
обов’язкiв належить: здiйснення записiв, монтажу, зведення новин, 
програм тощо. Окрiм цього, кожного дня я проводжу контроль 
якостi звучання ефiру. На пiдприємствi є власна радiостанцiя – 
«Южна хвиля», я забезпечую її справне функцiонування: здiйснюю 
пiдбiр та систематизацiю музичних «пiдкладiв», звукових ефектiв, 
необхiдних для оформлення програм та ефiру загалом, проводжу 
щоденне зведення плейлиста згiдно з затвердженою ефiрною сiткою 
мовлення», – пояснює портовик.

Наш колега дотримується здорового способу життя та за нагоди 
охоче займається спортом.

Артем МАКОВIЙ, 
iнженер (з ремонту верстатного устаткування) дiльницi 
з ремонту ПТУ та ВЗП ремонтно-механiчних майстерень

Артем Васильович закiнчив Одеський Нацiональний Морський 
Унiверситет та Мiжнародний технологiчний унiверситет «Микола-
ївська полiтехнiка».

Зiзнається, що йому дуже пощастило не тiльки навчатись справi, до 
якої лежить душа, а й одразу пiсля закiнчення вишу влаштуватись на 
потужне державне пiдприємство та працювати за своїм фахом. Вже 
11 рокiв Артем Маковiй – частина дружнього колективу портовикiв. 
Пройшов шлях вiд учня слюсаря вагоноперекидача до iнженера з 
ремонту верстатного устаткування дiльницi з ремонту ПТУ та ВЗП 
ремонтно-механiчних майстерень. На всiх етапах своєї кар’єри 
виказував себе вiдповiдальним та розважливим працiвником.

Про свою професiйну дiяльнiсть розповiдає iз блиском в очах, од-
разу помiтно – людина на своєму мiсцi: «Завдання iнженера дiльницi 
з ремонту ПТУ та ВЗП РММ – це перш за все здiйснення технiчного 
контролю за устаткуванням, забезпечення його безаварiйної 
та надiйної роботи. Окрiм цього, я вiдповiдаю за забезпечення 
безперебiйної роботи iнженерних систем виробничо-побутових 
примiщень РММ, сюди входить: опалення, вентиляцiя, пожежогасiння, 
водопостачання та каналiзацiя».

У Артема Маковiя мiцна родина: батьки присвятили своє життя 
роботi на пiдприємствi, вони ветерани порту, дружина – старший 
технiк автобази.

У нашого колеги цiкаве хобi, що якнайкраще показує його 
вiдданiсть своїй справi: вiн колекцiонує оригiнальнi мiнiатюри технiки, 
що є на пiдприємствi. На його столi власний маленький виставковий 
парк: Liebherr, Sennebogen, Caterpillar, Toyоta.

Олексiй ПОСТОВОЙ, 
начальник дiльницi з ТО i ремонту ПТУ 
внутрiшньопортової механiзацiї

Олексiй Володимирович закiнчив факультет механiзацiї портiв 
Одеського Нацiонального Морського Унiверситету, має диплом 
iнженера-механiка зi ступенем магiстра.

Свiй трудовий шлях на пiдприємствi наш колега розпочав у 2000 
роцi з посади слюсаря з ремонту та технiчного обслуговування 
перевантажувальної технiки. За 5 рокiв наш колега обiйняв по-
саду механiка з ремонту, має досвiд роботи груповим механiком. 
Спробувавши себе на рiзних посадах ВПМ, роботу дiльницi знає з 
середини якнайкраще, а стаж роботи на пiдприємствi перевалив за 
20 рокiв, тож призначення Олексiя Постового на посаду начальника 
дiльницi з ТО i ремонту ПТУ ВПМ було очiкуваним.

«Забезпечення справної роботи технiки – головна задача дiльницi з 
ТО i ремонту. У своїй роботi ми дотримуємось графiкiв ремонту, оглядiв 
та змiнно-добових планiв навантажувально-розвантажувальних робiт. 
Працiвники проводять систематичну перевiрку та аналiз технiчного стану 
перевантажувальних машин, розробляють заходи щодо запобiгання i 
усунення виявлених недолiкiв, за потреби виконують всi види ремонтiв. 
Нашу роботу неможливо назвати рутиною:  для того щоб порт мав змогу 
приймати нестандартний вантаж – гiгантськi лопатi для вiтрогенераторiв, 
працiвники дiльницi розробили нову технологiчну схему комплексної 
механiзацiї перевантажувального процесу», – розповiдає портовик.

Олексiй Постовий має чудову родину: дружина працює на при-
ватному пiдприємствi в акваторiї порту Пiвденний. Дочка радує 
успiхами, навчається на 4 курсi економiчного факультету ОНМУ.

Олексiй Володимирович – великий прихильник водних видiв 
спорту, починав з вiндсерфiнгу, а наразi займається кайтсерфiнгом.
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Володимир БЕРЕЗIН, 
докер-механiзатор бригади 201 ВРР-2

До колективу портовикiв Володимир Вiкторович долучився у 
1991 роцi, обiйняв посаду водiя автобази пiдприємства. Має досвiд 
роботи, як на вантажному, так i на легковому транспортi порту. У 
1997 роцi перейшов працювати на вантажний район. Пройшов 
необхiдне навчання у навчально-курсовому комбiнатi пiдприємства 
та здобув квалiфiкацiю докера-механiзатора з можливiстю пра-
цювати на всiх видах перевантажувальної технiки пiдприємства. 
Окрiм цього, вiн – ланковий; це вибiрне звання i те, що колеги у 
такий спосiб виказали йому свою повагу та довiру свiдчить про 
вмiння працювати в колективi якнайкраще.

«Основною умовою ефективного функцiонування комплексної 
бригади є максимальна вiдповiднiсть квалiфiкацiї працiвникiв 

специфiцi виробництва. В обов’язки бригади докерiв-механiзаторiв 
входить: забезпечення обробки суден, вагонiв та iнших транспорт-
них засобiв шляхом максимального використання перевантажу-
вальної технiки, застосування передових технологiй. Специфiка 
нашого пiдприємства зумовлює необхiднiсть чiткого оперативного 
маневрування технiчними i трудовими ресурсами для забезпечення 
найкращого використання робочого часу i виконання виробничих 
завдань», – пояснює працiвник.

Вдома на портовика чекає кохана дружина. Має наш колега 
i нетривiальне хобi – майстерно виготовляє з залiза рiзноманiтнi 
побутовi речi; вiд мангалу до коловороту колодязя бiля дому – все з 
майстернiстю зроблено власними руками. А ще докер-механiзатор 
завзятий спортсмен, вже багато рокiв поспiль приймає участь у 
Спартакiадi порту з волейболу, вiн – капiтан команди вантажного 
району.

порту Южний

Снiжана НЕЧЕПОРУК, 
економiст з планування планово-економiчного вiддiлу

Снiжана Григорiвна закiнчила Одеський iнститут народного 
господарства, де вивчала   облiк, контроль та аналiз господарської 
дiяльностi промислових пiдприємств.

Працiвниця має чималий стаж роботи на державних пiдприємствах 
України: 7 рокiв працювала у Южненськiй державнiй податковiй 
iнспекцiї, 13 рокiв – у «Державному експортно-iмпортному бан-
ку України». У 2016 роцi приєдналась до дружнього колективу 
працiвникiв ДП «МТП «Южний». Вже понад 5 рокiв обiймає посаду 
економiста з планування планово-економiчного вiддiлу.

«Працiвники планово-економiчного вiддiлу здiйснюють пiдготовку 
даних та складання проектiв перспективних квартальних i рiчних 
планiв виробничо-господарської дiяльностi, розрахунки i обґрун-

тування до них. На основi отриманих даних на пiдприємствi розро-
бляють фiнансовий план на наступний рiк. Окрiм цього, економiсти 
вiддiлу здiйснюють контроль руху та списання товарно-матерiальних 
цiнностей, облiк списання палива по пiдприємству в розрiзi струк-
турних пiдроздiлiв», – розповiдає економiст.

У Снiжани Григорiвни мiцна родина. Її чоловiк – наш колега, пор-
товик iз стажем роботи понад 29 рокiв, обiймає посаду провiдного 
iнженера в IОЦ. Подружжя має двох дорослих дiтей: дочка – медик, 
син – програмiст.

Родина портовикiв веде активний здоровий спосiб життя: регулярно 
здiйснює справжнi туристичнi походи з палатками. Чоловiк Снiжани 
Нечепорук – завзятий рибалка i вона залюбки складає йому компанiю 
у цiй захоплюючiй справi. Поважає подружжя i велосипедний спорт: ми-
нулого року навiть приймали участь у марафонi з нагоди професiйного 
свята портовикiв – Дня працiвникiв морського та рiчкового флоту.

Олег СТАНIШЕВСЬКИЙ, 
слюсар-сантехнiк 6 розряду дiльницi монтажу 
сантехнiчних систем ремонтно-будiвельного 
управлiння

Олег Павлович походить з села з промовистою назвою «Порт», 
має професiйно-технiчну освiту. Першим мiсцем роботи молодого 
чоловiка стала Комiнтернiвська Птахофабрика, де вiн 1,5 роки 
вiдпрацював слюсарем. 2 роки вiдслужив у армiї; демобiлiзувався 
в чинi сержанта, що згодом надало змогу обiйняти посаду коман-
дуючого вiддiленням южненської воєнiзованої пожежної охорони.

В 2011 роцi влаштувався на роботу на ДП «МТП «Южний» 
слюсарем-сантехнiком четвертого розряду, у короткий термiн 
пiдвищив свiй квалiфiкацiйний рiвень до найвищого, шостого. Вже 
за пiвтора роки став бригадиром. Наразi Олег Станiшевський – 

слюсар-сантехнiк 6 розряду дiльницi монтажу сантехнiчних сис-
тем ремонтно-будiвельного управлiння. Портовик неодноразово 
пiдтверджував високий рiвень своєї професiйної майстерностi.

«У дiльницi монтажу сантехнiчних систем РБУ 7 працiвникiв: 3 
слюсаря та 4 зварника. Ми обслуговуємо базу РБУ, вiдповiдаємо 
за все, що пов’язано з водопостачанням та водовiдведенням. Наша 
задача – забезпечити справний стан, безаварiйну та надiйну ро-
боту систем водопостачання, каналiзацiї та водостокiв, правильну 
їх експлуатацiю. У разi виникнення несправностей у роботi систем 
ми вживаємо необхiдних заходiв задля оперативної лiквiдацiї по-
ломок», – пояснює працiвник.

Майже 2 роки поспiль боронив схiднi кордони нашої держави 
в зонi проведення антитерористичної операцiї. У цих непростих 
умовах Олег Павлович зустрiв, здавалося б, неочiкуване – справжнє 
кохання: майбутня дружина працювала санiнструктором.

Юрiй СУХЕНКО,
старший стивiдор ВРР-2

Трудовий шлях Юрiя Олександровича нерозривно пов’язаний з 
вантажним районом: 11 рокiв тому Юрiй Сухенко влаштувався на 
ДП «МТП «Южний», пройшов шлях вiд учня тальмана до старшого 
стивiдора вантажного району.

«Стивiдори – це тi працiвники, що забезпечують органiзацiю та 
контролюють процес обробки суден i вагонiв на ВРР-2, представ-
ляють iнтереси пiдприємства на суднах. Роботу стивiдора важко 
переоцiнити, адже саме ми несемо вiдповiдальнiсть за правильнiсть 
постановки суден до причалiв вантажного району, беремо участь у 
складаннi вантажних планiв i актiв обстеження вантажних примiщень 
суден. Посада старшого стивiдора сумiщає у собi якостi стивiдора 
та менеджера: я контролюю виконання оперативних планiв-графiкiв 

обробки суден та скеровую роботу змiнних стивiдорiв. Головна 
задача – ефективно органiзувати роботу працiвникiв на мiсцях з 
урахуванням запланованих i позапланованих обсягiв робiт. Робо-
та стивiдора має свою специфiку, ми знаходимось на постiйному 
оперативному зв’язку з головною диспетчерською, з виконавця-
ми робiт на вантажних складах ВРР-2, з групами механiзацiї та 
задiяними працiвниками стороннiх органiзацiй», – вводить в курс 
справи портовик.

Юрiй Олександрович – зразковий сiм’янин, його дружина – наша 
колега, вона працює змiнним оператором групи облiку ВРР-2. По-
дружжя портовикiв виховує семирiчного синочка Антона.

Наш колега – енергiйна та спортивна людина: регулярно приймає 
участь у Спартакiадi порту з плавання, неодноразово приймав участь 
в «Одеськiй велосотцi», напiвмарафонах. У вiльний час залюбки 
читає, великий прихильник жанру фантастика.

Вадим ДЕРЛI, 
охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки

Вадим Дмитрович – студент факультету економiки та права 
Мiжнародного класичного унiверситету iменi Пилипа Орлика. 
За плечима молодого чоловiка служба в Армiї та робота у 
Полку патрульної служби ГУ МВС України в Одеськiй областi. 
У 2016 роцi долучився до дружнього колективу державного 
пiдприємства. Розпочинав свiй трудовий шлях з посади охо-
ронника берегової патрульної служби, наразi працює у вiддiлi 
охорони СМБ.

«Наша головна задача – контроль внутрiшньооб’єктового 
режиму та безпеки на територiї ДП «МТП «Южний», перевiрка 
перепусток, огляд транспортних засобiв робiтникiв пiдприємства, 
вiдвiдувачiв та представникiв пiдрядних органiзацiй, що перети-

нають КПП. Обов’язок охоронникiв – не допустити незаконного 
проникнення стороннiх осiб в зони обмеженого доступу та службовi 
примiщення. Наше пiдприємство має стратегiчне значення для 
країни, робота у нас серйозна та вiдповiдальна, вiдношення до 
неї має бути вiдповiдним. Дисциплiна у вiддiлi охорони має пер-
шочергове значення. Кожна робоча змiна розпочинається з про-
ходження iнструктажiв з технiки безпеки тощо. У своїй роботi ми 
тiсно спiвпрацюємо з Державною прикордонною службою України, 
адже забезпечуємо морську безпеку на територiї пiдприємства», 
– пояснює портовик.

У вiльний вiд основної роботи час Вадим Дерлi виконує 
будiвельнi роботи широкого профiлю, адже має до цього хист. 
Працiвник – адепт здорового способу життя: охоче займається 
спортом з групою однодумцiв, перевагу надає тренуванням на 
вiдкритому повiтрi.

Євген ПОДЛЮДНИЙ, 
старший моторист-матрос 1кл. буксиру 
«Геннадiй Савельєв» портофлоту

Євген Сергiйович закiнчив Березовське професiйно-технiчне 
училище та Морехiдне училище iм. О. I. Маринеска. Пiсля служби 
в Армiї деякий час працював на ОПЗ.

Євген Подлюдний розпочав свiй трудовий шлях на державному 
пiдприємствi у 2007 роцi з посади берегового робiтника портоф-
лоту. У короткий термiн перейшов на посаду берегового матроса, 
а за рiк обiйняв посаду моториста-матроса на буксирi «Бурун». 
Продовжив набувати практичного досвiду роботи, працюючи на 
СМПК «Чорноморець-27» та на буксирi «Екватор». З 1 вересня 
2013 року портовик – член екiпажу буксира «Геннадiй Савельєв», 
обiймає посаду старшого моториста-матроса.

«Мiй стандартний робочий день розпочинається з огляду машин-
ного вiддiлення, перевiрки рiвня мастила у дизель-генераторах, огляду 
цiлiсностi iнструментiв, – все має бути в справностi та на своїх мiсцях. 
Машинне вiддiлення на нашому буксирi А-класу, воно повнiстю авто-
матизоване, встановлена система Praxis: коли спрацьовує сигналiзацiя, 
ми одразу бачимо, що саме i де потребує уваги. Будь-яка робота має 
свої нюанси, це знає той, хто прагне працювати на результат, а саме 
так працює екiпаж буксира «Геннадiй Савельєв», – пояснює портовик.

У Євгена Сергiйовича мiцна родина: дружина працює у вiддiлi кадрiв 
та соцiального розвитку. Подружжя виховує двох чудових донечок.

Знайомi та друзi нашого колеги добре знають, Євген Подлюд-
ний – майстер автомобiльної технiки, добре знається на електрицi: 
власноруч встановити акустичну систему в автомобiлi – нема жодних 
питань, зробити капiтальний ремонт двигуна – i це по плечу. Залюбки 
береться за роботу та допомагає друзям, адже це заняття йому до душi.
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Замовлення №  201531
Номер підписаний до друку 24.12.2021 р.

Не забудьте привiтати з днем народження!
30 грудня. Марценюк К.А., Шулаєв В.А.
31 грудня. Степаненко А.А., Тостоган Д.Г., Фiлюк I.М., 

Фомичов К.В., Ярушин О.Ю.
1 сiчня. Бажан Є.В., Баранецький В.В., Белiогло О.Ф., 

Гранчевський В.I., Гринишина Р.А., Громова Л.В., 
Деменникова О.С., Заборський О.Г., Iльченко Р.В., Качмар В.I., 
Корiнь Ю.С., Лужецька Л.О., Мудрак В.Т., Савенко С.Є., 
Смiрнов О.Є., Солдатенко Н.А., Столяренко А.А., 
Стригунов Д.М., Строкiна О.Г., Цимбалюк Н.I., Чаюн С.Є., 

Чекерес К.Л., Черноморець О.О., Щерба О.В.
2 сiчня. Заботiн В.В., Кiшлок В.З., Манаєв С.В., 

Мефодовський Л.В., Остапчук Д.Г., Харкавенко Н.В.
3 сiчня. Бондар С.В., Кальнiн В.М.
4 сiчня. Данiлова А.Б., Малишев О.Г., Маргарiт I.А., Пожар I.В., 

Попiлевич Н.П., Ретман В.О., Шарапов С.А., Шишмолiн Б.В.
5 сiчня. Коршак Г.П., Кюлафли В.П., Лисенко В.М., 

Наскрипняк О.В., Немченко Д.В., Панченко О.С., 
Писаренко О.I., Степанов Д.I.

6 сiчня. Георгiєв I.М., Грачов С.О., Дощенко О.В., 
Мельников В.Ф., Шимончук О.М.

7 сiчня. Гаценко I.М., Нiкiтiна К.П., Синицар В.I., 
Фуч I.I.

8 сiчня. Алексєєв Ю.Ю., Бенько М.I., Дунський В.С., 
Старовойт Т.В., Яжик А.С.

9 сiчня. Радiонов С.М.,Танасова Т.I.
10 сiчня. Бовжученко В.О., Бужилова С.I., Iльченко С.В., 

Казiмiр Л.I., Каташинський В.Ю., Колесник Н.О., Сторчак Н.Л.

11 сiчня. Литвак Н.М., Павельчук I.Б.
12 сiчня. Грiнкевич Д.Л., Медведовський О.В., 

Мiрошнiченко М.А., Олексюк О.П., Тодоровська Г.С.
13 сiчня. Капука С.В., Станiшевський О.П., 

Цушко Л.Б.
14 сiчня. Бродарський В.П., Ведьгун С.Ф., Жусов А.С., 

Козлюк Д.М., Любченко М.В., Мартинюк О.В., 
Мiлосєрдов О.О., Пахольчук I.I., Прокопенко О.Л., 
Садула В.М., Сiдлецький М.В., Шалар Ю.А.

Оновлення технiки та обладнання
Наявнiсть сучасного перевантажувального устаткування дозволяє швидко та якiсно 

виконувати вантажнi операцiї. Усвiдомлюючи виклики свiтового ринку, ми перетворюємо 
державне пiдприємство на потужного стивiдора.

У 2021 роцi закiнчується модернiзацiя портальних кранiв, 15 грейферiв вже доставлено 
на пiдприємство, 8 очiкується найближчим часом, оновлено 2 кабiни. Вперше за 7 рокiв 
придбано 3 грейфери для найпотужнiших кранiв Tukan.

Парк технiки поповнився 4 ковшовими навантажувачами, 2 телескопiчними переванта-
жувачами JCB та 2 гiдравлiчними перевантажувачами Liebherr. 4 тепловози держстивiдора 
оснащено новою системою кондицiювання.

Два сучасних автобуси вже возять пасажирiв нашого пiдприємства. З дня на день при-
їдуть новi вантажнi самоскиди Renault. Також цього року оновлено ремонтне обладнання 
Автобази, встановлено новий комплекс розвал-сходження.

Укладено договори на придбання довгоочiкуваних рентген-апарату, верстату 
токарно-гвинторiзного пiдвищеної точностi та 2 колесних мiнi-навантажувачiв Bobcat 
S770.

Важливi факти 2021 рокуПротягом року українцi творили iсторiю країни, мiста, 
пiдприємства тощо. 2021 рiк був насичений визначними 
подiями, значними перетвореннями та вагомими вiдкриттями. 
Морський торговельний порт «Южний» iнтегровано у процес 
масштабної розбудови країни. Держстивiдор стабiльно 
розвивається та має велике значення для становлення України.

 Ефективнi перевантажувальнi роботи
У 2021 роцi колектив портовикiв обробив 16,5 млн тонн (оперативно). У структурi вантажообiгу пiдприємства важливе 

мiсце займають експортнi вантажi. ДП «МТП «Южний» перероблює ЗРК, ЗРО, чавун, метал, зерновi вантажi. У цьому 
роцi вiдновлена обробка квадрата металевого – сортового прокату, що використовується у рiзних видах промисловостi. 
Для української генерацiї електроенергiї держстивiдор перевантажує вугiлля та елементи вiтроелектростанцiй, якi пере-
вищують габарити вiтряних турбiн минулого року.

Гiдний результат забезпечується завдяки концентрацiї зусиль на пiдвищення ефективностi у всiх ланках системи 
управлiння в комплексi з вантажними роботами.

Високий прибуток
Продуктивнiсть дiяльностi ДП «МТП «Южний» 

пiдтверджується високим прибутком. Держстивiдор постiйно 
нарощує темп обробки вантажiв, покращує технологiї 
операцiй та демонструє зростання фiнансових показникiв. 
За оперативними даними чистий прибуток пiдприємства 
у 2021 роцi складає бiльше 200 млн грн. Мета колективу 
– пiдтримувати конкурентнi переваги, полiпшувати ви-
робничий процес та забезпечувати фiнансову стабiльнiсть.

Прибутковiсть гарантує подальше функцiонування i 
розвиток пiдприємства. На ДП «МТП «Южний» регулярно 
проводяться заходи задля пiдвищення ступеня вигiдностi: 
удосконалюється управлiння, вiдбувається диверсифiкацiя 
вантажiв, модернiзується iнфраструктура тощо.

Сумлiнний платник 
податкiв

Морський торговельний порт «Южний» справно 
формує доходи країни. Пiдприємство перерахувало 
близько 1 млрд грн до державної казни у 2021 роцi. 
Результативна виробнича дiяльнiсть ДП «МТП «Южний» 
успiшно наповнює бюджети мiста Южне, Одеського 
регiону та України. Наповнена скарбниця – це вдала 
розбудова громад та, в складнiй епiдемiчнiй ситуацiї, 
забезпечення всiм необхiдним медичних закладiв за-
ради життя українцiв.

Пiдприємство сприяє вiдновленню економiки кра-
їни, полiпшенню добробуту громадян. Прибутковiсть 
держстивiдора сприяє прогресу української соцiально-
економiчної системи.

Порт «Южний» сприяє пiдвищенню рiвня енергобезпеки 
України та пiдтримує перехiд української енергетики на 
сучасну модель. Використання вiдновлювальних джерел 
енергiї – це пiклування про майбутнє поколiння та збереження 
природних ресурсiв.

У 2021 роцi колектив ДП «МТП «Южний» розвантажив 
3 судна з елементами вiтрогенераторiв, включаючи 79-метровi 
лопатi. У такий спосiб портовики роблять свiй внесок в 
декарбонiзацiю економiки та енергетичних систем України.

Держстивiдор обробив 5 суден з енергетичним вугiллям 
для ПАТ «Центренерго» та ДЕТК. Колектив забезпечив 
високу швидкiсть розвантаження суден задля своєчасного 
поповнен ня запасiв на складах ТЕС.

Пiдтримка української 
енергетики

Колектив ДП «МТП «Южний» нацiлений на найвищий результат. Щороку портовики демонструють прагнення бути кращими та спiльними зусиллями 
досягають рекордних показникiв. Нехай 2022 рiк принесе вдалi проекти та новi перемоги. Бажаємо колективу Морського торговельного порту «Южний» 

впевненостi у майбутньому, родинного затишку та веселих свят!


