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Конференцiя

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Працюємо на перспективу

New PORT UA: Розвиток портової
iнфраструктури

Очiльник морського
торговельного порту «Южний»
Олександр Олiйник взяв
участь в конференцiї «New
PORT UA: Розвиток портової
iнфраструктури». Захiд пройшов
6-7 жовтня у Києвi в рамках
мiжнародної виставки NEW PORT.
В ходi зустрiчi Олександр Олександрович
ознайомив учасникiв з проектами перспективного розвитку перевантажувальних потужностей морського торговельного порту
«Южний».
«Їх реалiзацiя дозволить збiльшити
пропускну здатнiсть пiдприємства в експортному напрямку до 20 млн тонн на рiк, в
iмпортному – до 5 млн тонн на рiк, а також
знизити собiвартiсть навантажувально-розвантажувальних робiт. Це дасть можливiсть
залучати новi вантажопотоки», – розповiв
керiвник пiдприємства.
Нагадаємо, першоряднi завдання проекту – реконструкцiя перевантажувального
комплексу експортних вантажiв на причалах № 5, 6, 7 i будiвництво нового комплексу
вагоноперекидача.
Основа проекту – суднонавантажувальна машина, яка скоротить термiни обробки
суден типу Capesize з 5 днiв – до 2-х, що серйозно заощадить кошти вантажовласникiв.
У конференцiї взяли участь представники усiх морських портiв та рiчкових термiналiв
України. Такий формат спiлкування представникiв морської галузi дозволив проаналiзувати
ключовi вектори розвитку, обговорити рiзнi точки зору i зробити висновки щодо масштабного оновлення портової iнфраструктури країни.

У 2022 роцi Адмiнiстрацiя
морського порту Пiвденний
продовжить реконструкцiю водних
пiдходiв, маневрових зон та
операцiйних акваторiй бiля причалiв
з урахуванням перспективного
вантажообiгу порту. Про це на
виставцi New PORT повiдомив
начальник Адмiнiстрацiї морського
порту Пiвденний Олександр Басюк.
6 жовтня на мiжнароднiй спецiалiзованiй
виставцi New PORT, яка проходить в Києвi,
начальник АМПУ Олександр Басюк презентував актуалiзований План розвитку порту,
який, в свою чергу, базується на розробленому майстер-планi. Вiн розповiв про основнi
стратегiчнi принципи i завдання розвитку
акваторiї порту до 2038 року, зокрема про
проєкти капiтального днопоглиблення в портовiй акваторiї та на пiдхiдному каналi. Олександр
Басюк зазначив, що реалiзацiя другого пускового комплексу першої черги проєкту «Реконструкцiя
водних пiдходiв, маневрових зон та операцiйних акваторiй з урахуванням перспективного
вантажообiгу морського порту Пiвденний» продовжиться в 2022 роцi. Зазначенi роботи з
днопоглиблення вiдбудуться на внутрiшньому каналi та частинi акваторiї причалiв №18,19, 20,
якими оперує група термiналiв ТIS. Загальна площа дiлянок днопоглиблення складатиме близько
800 тис. кв. м, обсяг днопоглиблення – 4 млн 212 тис. м. Проєкта глибина – 17 м. «Морський
порт Пiвденний – найглибоководнiший серед усiх морпортiв України, i продовження реалiзацiї
даного проєкту ще бiльше змiцнить його позицiї – уможливить обробку бiльш вантажопiдйомних
суден, що, в свою чергу, збiльшить загальний вантажообiг», – зазначив Олександр Басюк.

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний
Знайомтеся, ТОП-5 найбiльших суден, якi
заходили у порт Пiвденний у вереснi 2021:
За iнформацiєю Головної диспетчерської Адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний, у вереснi 2021 року бiля
причалiв порту пiд вантажно-розвантажувальними
операцiями перебувало 11 суден, дедвейтом понад 150
тис. тонн кожне.
Найпотужнiшi з них – MARAN FRIENDSHIP, BACON,
GOLDEN KATHRINE, CAPE PROTEUS, PACIFIC ANOUK –
сумарно обробили 884,7 тис. тонн руди.

Топ-рейтинг Кейпсайзiв
Деталi:
MARAN FRIENDSHIP – судно типу Capesize, дедвейтом
209,3 тис. тонн, оброблялось бiля причалу №6. На борт
балкера було пiднято 205,3 тис. тонн руди.
BACON – судно типу Capesize, дедвейтом 205 тис. тонн,
оброблялось бiля причалу №6. На борт балкера було пiднято
200,3 тис. тонн руди.

GOLDEN KATHRINE – судно типу Capesize, дедвейтом
180 тис. тонн, оброблялось бiля причалу №5. На борт балкера було пiднято 179,2 тис. тонн руди.
CAPE PROTEUS – судно типу Capesize, дедвейтом 180,6
тис. тонн, оброблялось бiля двох причалiв порту: бiля причалу
№19 на балкер було навантажено 115,7 тис. тонн руди; бiля
причалу №5 – 60,7 тис. тонн руди. Всього – 176,4 тис. тонн руди.
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Професiйне свято
Надiйне автомобiльне сполучення є основою
життєдiяльностi порту, спiвробiтники пiдприємства
живуть не тiльки в Южному, а й в iнших населених
пунктах Одещини. Кожен день їх необхiдно
своєчасно та безпечно доставити на робочi мiсця,
а за цим стоїть злагоджена робота працiвникiв
автобази.

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Їм не страшнi,
нi дощ, нi сльота...
Андрiй БАРАНЮК,
начальник автобази
Все його життя, вiд самого дитинства пов’язане з
автотранспортом. Питання вибору професiї не стояло –
безумовно «автомобiлi i автогосподарство» Одеського
полiтеху. Коли отримав диплом, вже мав 4-й розряд слюсаря з ремонту автомобiлiв i певний досвiд роботи, бо пiд
час канiкул працював в автобазi порту. Далi – iнженер з
безпеки руху, старший iнженер, майстер дiльницi з ремонту, головний iнженер пiдроздiлу. А через 12 рокiв –
начальник автобази.
Зiзнається, робота така, що постiйно тримає у тонусi.
Про свiй колектив говорить iз захопленням: «Тут працюють люди, якi знають i люблять технiку. Ми перевозимо
людей i вантажi, виконуємо рiзнi види ремонту, маємо

Олег КРАВЧЕНКО,
водiй автотранспортних засобiв (автобуси великi)
Олег Васильович закiнчив Южненське ПТУ, де здобув
квалiфiкацiю автослюсаря та Мiжнародний технологiчний
унiверситет «Миколаївська полiтехнiка», де опанував
спецiальнiсть «автомобiльний транспорт».
З малих рокiв батько прищепив йому любов до автотранспорту, з посмiшкою пригадує: «В 11 рокiв усадив
мене за кермо величезного автобусу». Олег Кравченко –
володар усiх категорiй автотранспорту. Чималий досвiд
роботи отримав у компанiях ТIS та «Севертранс». У 2009
роцi долучився до колективу пiдприємства. Майже рiк
працював пiдмiнним водiєм на всiх видах транспорту, вiд
легкового до великовантажного. Наразi вiн – ланковий
автобусної бригади. Окремо вiдзначимо, що цього року

Олег САВЕНКО,
водiй автотранспортних засобiв (мiкроавтобуса)
Олег Аркадiйович закiнчив професiйнi курси автомобiлiстiв.
Наразi водiйське посвiдчення Олега Савенка охоплює всi
категорiї автотранспорту i, що важливо, вiн має чималий
практичний досвiд роботи.
Першим мiсцем роботи нашого героя став Одеський Припортовий завод, де вiн працював слюсарем. З 1999 року
трудовий шлях Олега Савенка зв’язаний з ДП «МТП «Южний» – вiн долучився до колективу автобази порту: «На зорi
свого трудового шляху на пiдприємствi я працював змiнним
водiєм вантажного автомобiля «Tatra». Здебiльшого робота
у той час була пов’язана з перевезенням вантажу для РБУ. З
22 рокiв, що я працюю на пiдприємствi, половину я проробив
саме на вантажному транспортi», – розповiдає портовик.

Сергiй МИХАЙЛЕНКО,
водiй автотранспортних засобiв
(вантажнi з крановим устаткуванням)
Сергiй Олександрович закiнчив Черкаське пожежнотехнiчне училище МВС України та Схiдноєвропейський
унiверситет, де здобув квалiфiкацiю бакалавра з
права.
Тривалий час Сергiй Михайленко працював у
Черкаськiй мiськiй комунальнiй аварiйно-рятувальнiй
службi. А у 2010 роцi вирiшив кардинально змiнити
вектор свого трудового життя – влаштувався водiємдалекобiйником. 14 квiтня 2021 року Сергiй Олександрович приєднався до колективу ДП «МТП «Южний».
Маючи сертифiкат з квалiфiкацiєю кранiвника та
вiдповiдну водiйську категорiю, наш колега мiг претендувати на посаду водiя вантажного автомобiля. Проте

У підрозділах

Кран на пневмоколісному
ходу знов на ходу!
Силами РБУ був відремонтований пневмоколісний
кран КС-5363.
На ньому замінили електросилові установки, здійснили
зварювальні роботи, провели повний техогляд та пофар-

бували. Таке відновлення тривало протягом місяця. Невдовзі
КС-5363 буде задіяний у будівельних роботах підрозділу.
Кран на пневмоколісному ходу стане в нагоді при розширенні
дороги в районі вагоноперекидача, будівництві складських
площ біля причалу №9 та на інших об’єктах підприємства.

всю спецтехнiку, яка тiльки може бути на колесах. Такого
немає нiде».
Вiльного часу у керiвника практично не буває, а якщо є, то
вiн iз задоволенням проводить його з родиною. Вона у нього
чудова: кохана дружина, яка теж працює в порту, донечка –
фахiвець з кiбербезпеки та син – студент полiтеху i майстер
спорту зi спортивних бальних танцiв, гордiсть батькiв. Є ще
улюблене захоплення – полювання. Але й там начальник
автобази нiколи не вiдключає телефони. Бо робота – понад
усе. Це його життя!
З нагоди свята Андрiй Баранюк бажає колегам мiцного
здоров’я, сiмейного затишку та миру в країнi. I таких умов
роботи, щоб нiкому не доводилось шукати заробiтку за кордоном, щоб чоловiки були бiля своїх родин i працювали на
рiдному пiдприємствi! Усiм водiям – традицiйних «нi цвяха,
нi жезла» i «зелених» дорiг! Зi святом!

Олег Кравченко посiв I мiсце в конкурсi професiйної
майстерностi водiїв автобази: I мiсце в категорiї «водiй
автобусiв» та I мiсце за пiдрахунком загальної суми балiв
конкурсу, який складався, як теоретичної, так i з практичної
частини, – вiтаємо!
«Кожного ранку на водiїв автобази чекає обов’язковий медичний огляд – без цього неможливо отримати допуск до роботи: ми вiдповiдальнi за людськi життя та технiку пiдприємства.
Окрiм цього, кожного року водiї пiдприємства проходять
комплексний медичний cheсk-up всього органiзму», –
пояснює чоловiк.
Олег Кравченко походить з родини спадкових портовикiв:
на котельнiй вже понад 30 рокiв працює його мати, а на
автобазi трудився й батько нашого колеги. Дружина портовика працює у централiзованiй бухгалтерiї порту. У вiльний
час подружжя залюбки подорожує Україною.

Тричi Олег Савенко приймав участь та виборював
першiсть у конкурсi професiйної майстерностi водiїв, що
раз на кiлька рокiв проходить серед працiвникiв автобази. Цей рiк не став виключенням – вiн обiйняв I мiсце у
категорiї «водiй легкових автомобiлiв». Сумлiнна праця
нашого колеги була неодноразово вiдзначена грамотами
та подяками.
Олег Савенко зразковий сiм’янин: весь вiльний час
цiлком присвячений родинi. Неможливо оминути увагою i
те, що родина у Олега Савенко переважно складається з
портовикiв: у медико-санiтарнiй частинi працює дружина,
а на автобазi – син. Подружжя має ще i дочку-школярку, хто знає, можливо за кiлька рокiв ряди портовикiв
поповняться ще одним молодим спецiалiстом. Кращим
вiдпочинком у вiльний час вважає пiкнiки у родинному
колi.

така квалiфiкацiя обґрунтовано має обмежений строк
дiї, задля її актуалiзацiї портовик складав iспит у НКК.
«Наразi за мною закрiплений автомобiль з крановим
устаткуванням, що задiяний на роботах РБУ. Без дiла сидiти
не доводиться, роботи багато: розширення дорiг, оновлення залiзничних колiй, замiна рейок тощо», – розповiдає
портовик.
«Окрiм обов’язкового щоденного технiчного огляду, раз
на мiсяць усi автомобiлi пiдприємства проходять комплексну перевiрку – технiка повинна працювати без нарiкань.
Безпека працi людини – один з найголовнiших прiоритетiв
пiдприємства», – пояснює водiй.
На цьогорiчному конкурсi професiйної майстерностi
водiїв Сергiй Михайленко зайняв I мiсце в категорiї «водiй
вантажних автомобiлiв» – чудово усвiдомлювати, що колектив портовикiв рiк у рiк поповнюється квалiфiкованими
працiвниками, знавцями своєї справи.

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»
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Пам’ятна дата

Жива легенда
28 жовтня Україна вiдзначатиме 77-му рiчницю
визволення України вiд нацистських окупантiв.
Ми вiддаємо шану живим легендам, якi мужньо
захищали нашу країну вiд фашистських загарбникiв.
Нажаль, на нашому пiдприємствi залишився
лише один ветеран – пенсiонер порту, учасник
бойових дiй – Михайло Федорович Ємельянов.
Нашому легендарному портовику ми iз особливим
задоволенням присвячуємо цей святковий матерiал.
Михайло Ємельянов у 1943 роцi сiмнадцятирiчним юнаком пiшов служити до лав Вiйськово-морського флоту. Наш
герой був одним з безпосереднiх учасникiв визволення мiста
Миколаїв. За участь у вiйськовiй операцiї у складi особливої
групи зв’язку вiн був нагороджений медаллю «За бойовi
заслуги». Михайло Федорович згадує, як це було:
«В особливiй групi зв’язку нас було 36 хлопцiв. Ми неодноразово потрапляли пiд бомбардування та авiанальоти
супротивника. Коли перебували пiд Миколаєвом, наш старшина загинув, двоє бiйцiв отримали поранення. Ми постiйно
брали участь у бойових дiях i ця напруга, здавалося, висiла у
повiтрi. Але нас завжди врятовувала дружба, безкорислива,

Державне свято

непiдробна,особлива–бойова.Взагалi,самевзаємовиручка–
один з факторiв, який став запорукою нашої незламностi i
про це я пишу в багатьох своїх вiршах».
Перемога Михайла Федоровича Ємельянова застала
в Одесi. У мiстi бiля моря вiн зустрiв i кохання всього свого
життя – красуню Майю. Разом з дружиною прожив майже
57 рокiв – дуже насичених, неповторних i щасливих. Вона
до кiнця своїх днiв залишалася для чоловiка музою i вiрною
супутницею, яка подарувала двох прекрасних синiв. У мирному життi Михайло Федорович не залишив море, а пiшов
працювати в ЧМП. За роки роботи вiн побував в 120 портах
42 країн свiту, вiдвiдав усi континенти планети.
Незважаючи на поважний вiк, та все, що довелось пережити, Михайло Федорович залишається веселою людиною.
Наш 95-ти рiчний герой веде активний спосiб життя, пише
вiршi, пiд власний акомпонемент на гiтарi виконує романси:
«Головне нiколи не падати духом i не старiти серцем». Вiн
цiнує це i щиро дякує портовикам за постiйну увагу та турботу!
А ми дякуємо Вам, Михайле Федоровичу! Бажаємо мiцного
здоров’я, духовних сил, добробуту та довгих рокiв життя.
Земний уклiн i безмежна вдячнiсть за право жити у вiльнiй i
незалежнiй державi. Пам’ятаємо i цiнуємо Ваш подвиг заради нашої свободи i мирного життя! Зi святом!

На честь Дня захисникiв і захисниць України над
ДП «МТП «Южний» у небо злетiла цiла зграя вiсникiв миру. Їх
запустили у височiнь нашi спiвробiтники – захисники Вiтчизни,
якi приймали участь у бойових дiях на Сходi України.

Зустрiвшись напередоднi свята, воїни АТО пригадали своє вiйськове минуле
i з особливим натхненням i хвилюванням запустили у небеса прекрасних
голубiв. Герої загадали одне бажання на усiх – Мир i спокiй у всьому свiтi!

Хай буде мир у всьому свiтi!

Дякуємо кожному воїну АТО, який прийняв участь у нашiй святковiй акцiї.
Окрема подяка Анатолiю Iвановичу Ткачу, саме його поштовi голуби прийняли участь у вiдеозйомцi.

Екологія

Посади дерево – віднови довкілля

50 хвойних красунь посадили портовики на
території бази відпочинку «Лагуна» та портофлоту
ДП «МТП «Южний». З нагоди Міжнародного
дня Чорного моря наші працівники з особливим
натхненням взяли участь у цій екологічній акцїї.
Адже кожна посаджена сосна – це справжній внесок у
майбутнє нашої планети, в красу рідного підприємства та
оточуючого середовища. В природоохоронному проекті
ДП «МТП «Южний» взяли участь адміністрація та профспілковий комітет, а також всі бажаючі портовики.
Озброївшись лопатами та рукавицями, наші колеги з ентузіазмом та посмішками саджали молоді дерева. В результаті біля
моря з’явилась ціла соснова алея! Вкотре добра справа об’єднала
портовиків, подарувавши їм гарний настрій на вихідні дні.
Висловлюємо щиру подяку всім працівникам
ДП «МТП «Южний», які долучилися до проведення еко-акції.
Ваш внесок обов’язково збереже чарівний світ природи.
Творіть добро скрізь і завжди та бережіть природу!

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

В АМПУ вiдзначили працiвникiв до Дня захисникiв i захисниць України
Урочистий захiд пройшов напередоднi свята, 13 жовтня. «Вся
країна вшановує людей честi, доблестi, хоробростi та сили –
наших захисникiв i захисниць. Ми бережемо пам’ять тих, хто загинув
на полях битв у Другiй свiтовiй вiйнi, i пам’ять наших сучасникiв, якi
заплатили найбiльшу цiну за нашу незалежнiсть та свободу, за мирне
майбутнє наших дiтей.
Вiд щирого серця бажаю всiм захисникам i захисницям мiцного здоров’я
i надiйного тилу, а кожному з нас – добра, щастя i миру», – зазначив
заступник голови профспiлки Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
Володимир Семака. Пiд час урочистого заходу були нагородженнi
працiвники фiлiї: Ю. Мазуркевич, Є. Негрескул, О. Мiхненко, Ю. Урянський, А. Лапатєй, А. Орлик, С. Бойко, I. Курiнакi.
Профспiлка Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний вiдзначила подарунками працiвникiв фiлiї, якi брали участь в бойових дiях: П. Фалигiна,
А. Лапатiя, Ю. Урянського, I. Курiнакi, Ю. Мазуркевича, В. Яценко,
М. Горобець.
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Вакцинацiя рятує життя

Стоп коронавiрус

Кiлькiсть хворих коронавiрусом збiльшується
кожен день, перебiг хвороби погiршується,
наслiдки стають серйознiшими.
«Глобальне поширення коронавiруса торкнеться всiх.
Саме тому ми вводимо пiдвищенi профiлактичнi заходи для
запобiгання поширенню iнфекцiї. Ми будемо робити все, щоб
врятувати життя наших працiвникiв i забезпечити безперебiйну
роботу пiдприємства», – сказав Олександр Олійник.
Багато хто думає, що Covid-19 омине їх стороною. Але
те, що вiдбувається в свiтi, засвідчує протележне. Якщо
захворiє багато людей, держстивiдор не зможе працювати

та забезпечувати соцiальнi гарантiї всьому колективу.
«Люди, якi не пройшли вакцинацiю, ставлять пiд загрозу
не тiльки своє життя, а й життя оточуючих. Зрозумiйте, один
хворий, прийшовши на роботу, заразить десятки людей.
I нiхто не знає, наскiльки важко буде протiкати хвороба.
Звичайно, пiдприємство допомагає всiм працiвникам, i вакцинованим, i нi, але грошi не дають гарантiю одужання. Якщо
нашi заходи врятують людськi життя, то як би складно нам не
було, це буде не дарма», – сказав керiвник пiдприємства.
Вакцинацiя ефективно запобiгає тяжкому перебiгу хвороби й рятує життя. Iншої альтернативи не захворiти або легко
перенести недуг не iснує!

Карантинний режим у транспортi
У зв’язку з пiдвищенням рiвня захворюваностi на
COVID-19 з 21 жовтня 2021 року Уряд впроваджує
обмеження у регiонах, де встановлено «жовтий»
або «червоний» рiвень епiднебезпеки.
Новi правила розповсюджуються лише на автобуснi,
залiзничнi та авiацiйнi перевезення мiжобласного сполучення. Заходи не стосуються внутрiшнього мiського громадського
транспорту. Усiм пасажирам, а також водiям або членам
екiпажу лiтака, необхiдно мати при собi один iз документiв:

• паперовий або електронний мiжнародний, внутрiшнiй
або iноземний сертифiкат, що пiдтверджує повну або часткову (1 доза) вакцинацiю вiд COVID-19;
• документ про отримання однiєї дози вакцини – форма 063-О;
• документ, що пiдтверджує одужання особи вiд COVID-19
(сертифiкат у розробцi);
• негативний результат ПЛР– або експрес-тест на
COVID-19, проведений не бiльше як за 72 години до поїздки.
Продемонструвати COVID-сертифiкат про вакцинацiю
можна за допомогою додатку Порталу «Дiя».

Новини спорту
На фiнiшну пряму вийшли змагання портовикiв
в рамкам традицiйної щорiчної Спартакiади
пiдприємства. За iнформацiєю iнструктора з
фiзкультури та спорту профкому Сергiя Новакова
маємо результати поєдинкiв з чотирьох видiв спорту:
16-17 вересня в спортзалi ПК «Дружба» пройшли
змагання з баскетболу. Призовi мiсця розподiлились наступним чином: 1 мiсце – команда ВРР-2, 2 мiсце – команда
Механiзацiї, 3 мiсце – об’єднана команда ВГЕ/РММ.
2 жовтня на спортивному майданчику СП «Портовик» працiвники змагались за право найсильнiшого
у настiльному тенiсi. У команднiй першостi серед
чоловiкiв: 1 мiсце – у об’єднаної команди ВГЕ/РММ, 2 мiсце –
у команди Управлiння, 3 мiсце – у команди ВРР-2. Особиста першiсть (чоловiки): 1 мiсце – Сергiй Гiмiшлi (ВГЕ/
РММ), 2 мiсце – Олександр Сушков (Управлiння), 3 мiсце –
Ольга Яценко (ВРР-2). Особиста першiсть (жiнки): 1 мiсце –

Спартакiада – 2021 ДП «МТП «Южний»

Ганна Макарова (Управлiння), 2 мiсце – Ольга Яценко (ВРР-2).
6 жовтня в басейнi СП «Портовик» пройшли
змагання з плавання серед чоловiкiв. В естафетi
4/50 метрiв найсильнiшою стала команда ВРР-2, на 2 мiсцi
об’єднана команда ВГЕ/РММ, 3 мiсце у команди Управлiння.
В особистiй першостi серед чоловiкiв: 1 мiсце посiв Борис

Якимчук («Ветерани»), 2 мiсце – Вiталiй Шулiк (ВРР-2),
3 мiсце – Влад Шулiк (ВРР-2). В особистiй першостi серед
жiнок: 1 мiсце – Катерина Албур (ВРР-2), 2 мiсце – Iнна
Лузанова (ВРР-2), 3 мiсце – Елiна Грiньке (Управлiння).
7 жовтня в спортзалi ПК «Дружба» змагались
лише чоловiки на звання найсильнiшої команди з
перетягування канату. Переможницею стала команда
ВРР-2, на 2 мiсцi – об’єднана команда ВГЕ/РММ i 3 мiсце
дiсталось об’єднанiй командi ВО/ЗПБ.
Нашi вiтання, колеги! Нагадаємо, всього у змаганнях
Спартакiади – 2021 беруть участь шiсть команд працiвникiв
порту «Южний»: ВРР-2, «Ветерани», ВГЕ/РММ, Управлiння,
ВО/ЗПБ i Механiзацiя. Попереду завершальнi змагання з
футболу i ми бажаємо перемоги найсильнiшим!

Футбол

Пам’яті друга
9 жовтня на стадіоні СШ №1 міста Южне
відбувся традиційний товариський футбольний
матч пам’яті Олександра Ярцуна. Учасники –
збірні команди ветеранів футболу Южного та
Одеси, більшість з яких грали та товаришували із
портовиком. Організатор – профспілковий
комітет ДП «МТП «Южний».
«Олександр був одним з ініціаторів спортивного
руху в порту «Южний» та місті Южне. Він приніс ба-

гато перемог і прославив наше підприємство у різних
видах спорту – гандболі, плаванні, але найбільшим його
захопленням був футбол. Хлопці грають в пам’ять про
Олександра і на полі важлива та цінна саме атмосфера
товариської гри – із задоволенням та без напруження.
Це головне», – сказав голова профспілки МТП «Южний»
Сергій Маслов.
Переможницею турніру-2021 стала збірна команда
Южного, яка здолала одеситів із рахунком 5:1.
Нагадаємо, Олександр Ярцун загинув внаслідок нещасного
випадку у 2002 році. Саме з ініціативи профспілкового
комітету ДП «МТП «Южний» було започатковано проведення
щорічного турніру з футболу на його пам’ять.

Вільна боротьба

Маємо повний комплект нагород
Відбувся ХХХIV відкритий Всеукраїнський турнір з
вільної боротьби.
За сталою традицією він присвячується подвигу героїв
Григорівського десанту та пам’яті почесного президента борцівського клубу «Вольник», легендарного портовика Геннадія
Савельєва. Змагання відбулись 8-10 жовтня в спортивній залі
СП «Портовик». З гордістю представляємо призерів турніру, юних портовиків, вихованців БК «Вольник» профкому

ДП «МТП «Южний»: золоту медаль вибороли Андрій Павлюк і
Єва Сотник, срібну – Іван Ануфрієв, Анатолій Шварц та Георгій
Тарнавський, бронзова медаль дісталась Игорю Бойко, Дар’ї
Янко та Богдану Тризно. Тренери: Іван Ануфрієв, Олександр
Ануфрієв, Олег Москаленко та Вадим Яблунівський.
Ми щиро вітаємо спортсменів та тренерів із перемогою і бажаємо підкорення наступних вершин у спорті. Нагадаємо, цьогоріч
за звання найсильнішого та найспритнішого борця змагались
більш ніж 200 спортсменів із різних міст України та Молдови.

Не забудьте привiтати з днем народження!
23 жовтня. Бобров С.О., Данилюк О.Б., Козак А.Я.,
Паничик Д.М., Рябова Л.Є., Сiдiропуло Л.О.
24 жовтня. Завтур Т.К., Майданюк С.М.,
Маклашевський Д.А., Миколюк В.В., Невойт С.М.,
Сташевський В.В.
25 жовтня. Валюженич В.Д., Ленiєв О.М.
26 жовтня. Лазаревич Л.П., Стефчишин В.Й.,
Федорович М.М., Шарiпов О.Х.
27 жовтня. Алексєєв Д.О., Богза Г.О., Василинюк Д.В.,
Лабан О.М., Стоянов В.I., Чала Т.С., Шуманська Л.М.
28 жовтня. Градусова О.А., Зварич Є.М.,
Лузанова I.В., Шиналь А.I., Юферова О.I.
29жовтня.ГрадусоваО.А.,ЗваричЄ.М.,ЛузановаI.В.,
Шиналь А.I., Юферова О.I.

30жовтня.БогдановВ.М.,БойкоО.В.,МальченкоО.В.,
Писаревська В.О., Пугачов М.М., Усiк Д.О., Чамлай М.В.,
Чудiн М.Г., Шушваль I.В., Янчева Г.Ю.
31 жовтня. Бродарський В.С., Василенко Д.Є.,
Воронюк В.С., Говоров Р.В., Кудряшов Д.А., Мороз В.А.,
Негальчук Л.П., 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., Ткаченко I.С.
2листопада.БондарО.В.,ГрачикА.В.,КалiнiченкоС.М.,
Кузьменко О.Ф., Марченко С.I., Подолян С.В., Рудь М.Ф.,
Серьогiн А.Е., Шиленко К.С.
3 листопада. Бiлоконь О.О., Волк Н.Л., Головко О.О.,
Данченко О.В., Корницька К.Л., Левицький О.В.,
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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. Ворона Ю.М., Герасименко А.О.,
Герескул I.В., Линюк В.В., Лiтовенко Н.В., Митрохiн С.О.,
Нiколаєва О.М., Приймак О.М., Семенюк А.О.,
Фiль С.Д., Чернiєнко М.С., Юрескул Є.П.
6 листопада. Князький М.В., Кухаренко В.М.,
Палагiн А.П., Познанський П.П., Ткач О.М., Яковчук В.Г.
7 листопада. Гойсан О.М., Мартинюк Л.I.,
Мельник Ю.В., Шевченко С.Л.
8 листопада. Боярчуков Ю.В., Гриник О.М.,
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