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Результати роботи

ДП «МТП «Южний» значно
покращує фiнансовi показники
за результатами 2020 року
Фiнансовий
план
затверджено
Фiнансовий план ДП «МТП «Южний» на 2021 рiк
було затверджено 20 сiчня на засiданнi Кабiнету
Мiнiстрiв України. Основними напрямками
капiтальних iнвестицiй є: капiтальне будiвництво –
131,2 млн грн, придбання основних засобiв –
419,5 млн грн, придбання нематерiальних
активiв – 0,6 млн грн, модернiзацiя, модифiкацiя
(добудова, дообладнання, реконструкцiя)
основних засобiв – 210,6 млн грн, капiтальнi
ремонти – 57,5 млн грн.

У 2020 роцi доходи Морського торговельного
порту «Южний» зросли на 35% (у порiвняннi
з 2019 роком) та склали 2,8 млрд грн.
Пiдприємство виплатило на користь держави
1,25 млрд грн (+80% до показника минулого
року). Держстивiдор забезпечив надходження
до державного бюджету 872,4 млн грн (+113%
порiвняно з 2019 роком).
Морський торговельний порт «Южний» перевалив
18,81 млн тонн вантажiв у 2020 роцi та збiльшив
рекордний вантажообiг 2019 року на 3,7 млн тонн. За
минулий рiк чистий прибуток склав 470,5 млн грн, що на
421,6 млн грн бiльше у порiвняннi з 2019 роком.
Динамiка виробництва та високий прибуток гарантують добробут спiвробiтникiв ДП «МТП «Южний». У 2020
роцi середня заробiтна плата складала 30 102 грн (+35%

порiвняно з 2019 роком), дохiд докера – 47 371 грн (+28%
порiвняно з 2019 роком). Держстивiдор забезпечує високi
соцiальнi гарантiї, постiйно покращує умови працi та пiдвищує
рiвень безпеки. Восени 2020 року будо затверджено нову
редакцiю Колективного договору з уточненням пунктiв щодо
полiпшення виробничого середовища.
«У минулому роцi колектив ДП «МТП »Южний» досяг
максимального вантажообiгу в iсторiї пiдприємства, зокрема, майже вдвiчi збiльшилась перевалка експортних
вантажiв, суттєво покращилися фiнансовi показники.
Задля збереження високого темпу переробки вантажiв
плануємо будiвництво складiв та комплексу вагоноперекидача, модернiзацiю вугiльно-рудного комплексу,
оновлення технiки в поточному роцi. Реконструкцiя та
переобладнання передбачені фiнансовим планом на
2021 рiк»,– коментує в.о. директора ДП «МТП «Южний»
Сергiй Ковшар.

«Морський торговельний порт «Южний» став лiдером
серед морських портiв за обсягами перевалки у 2020 роцi
та попри пандемiю i кризу змiг забезпечити позитивну
динамiку. У 2021 роцi пiдприємство нацiлено продовжувати
цю роботу. Так, вiдповiдно до нового фiнансового плану
«Южного» на цей рiк, затвердженого сьогоднi урядом, передбачено отримання чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї у
розмiрi 2,16 млрд грн i доходiв у розмiрi 2,2 млрд грн. Разом
з тим, пiдприємство планує досягти 175,55 млн грн чистого
прибутку», – зазначив Мiнiстр iнфраструктури України
Владислав Криклiй.
Згiдно з фiнпланом, вантажообiг пiдприємства у 2021
роцi складатиме (запланований) 17,5 млн тонн.
«Для утримання лiдируючих позицiй на ринку
необхiдно оновлення iснуючих перевалочних потужностей держстивiдора. Ми уклали довгостроковi контракти,
якi гарантують певний обсяг вантажiв. При цьому взяли
на себе зобов’язання вдосконалити перевантажувальне обладнання. Тому особливу увагу буде придiлено
проектам з модернiзацiї пiдприємства для пiдвищення
якостi вантажних робiт i збiльшення швидкостi обробки
вантажiв», – сказав в.о. директора ДП «МТП «Южний»
Сергiй Ковшар.

Ефективна переробка руди на ДП «МТП «Южний» у сiчнi 2021 року
У сiчнi поточного року ДП «МТП «Южний» збiльшило
обсяг обробленої руди на 18% у порiвняннi з минулим
роком. Держстивiдор активно спiвпрацює з Пiвденним
та Iнгулецьким гiрничо-збагачувальними комбiнатами. У
цiлому, перевалка експортних вантажiв зросла на 19%
до показникiв 2020 року.
Протягом минулого мiсяця бiля причалiв ДП «МТП «Южний» оброблено 21 судно. Цей показник на 31% вище за торiшнiй результат.
У сiчнi оброблено 3 судна з компонентами для вiтрогенераторiв.
Пiдприємство працювало у штатному режимi, не зважаючи на
несприятливi погоднi умови.
Наш прiоритет сьогоднi – висока якiсть вантажних робiт. Процес
очищення вантажiв постiйно удосконалюється. ДП «МТП «Южний»
гарантує швидку, безпечну та ефективну перевалку вантажiв.
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Нашi люди
Коли ми отримуємо зарплату, то мало
замислюємось над тим, скiльки людей щоденно
докладає зусиль, аби наша праця була оплачена
вiдповiдно до дiючих норм. I без цiєї роботи, такий
великий та складний виробничий органiзм, як
порт «Южний» просто не змiг би функцiонувати.
Сьогоднi ми розповiдаємо нашим читачам про
працiвникiв вiддiлу органiзацiї i оплати працi.

Плiдна праця –
запорука добробуту

Олександр КРИВОБОК,
заступник начальника вiддiлу органiзацiї i оплати працi
Олександр Миколайович народився в Казахстанi. Вищу освiту
отримав в Одеському державному економiчному унiверситетi
та Мiжнародному технологiчному унiверситетi «Миколаївська
полiтехнiка». Перший досвiд роботи молодий спецiалiст отримав
на посадi економiста у комерцiйному банку, де працював кiлька
рокiв пiсля закiнчення вишу.
До порту прийшов майже 10 рокiв тому на посаду економiста з
працi. За кiлька рокiв, проявивши себе з кращого боку в професiйному
сенсi, отримав пiдвищення. Наразi обiймає посаду заступника начальника вiддiлу органiзацiї i оплати працi.
«Основним напрямком моєї роботи є нормування працi бригад
докерiв та робiтникiв РБУ. Всiм добре вiдомо, що докер-механiзатор –
дуже важлива професiя на пiдприємствi. Ми маємо спецiальну систему,

Любов БIЛУХА,
начальник сектору табельного облiку вiддiлу органiзацiї
i оплати працi
Любов Олександрiвна закiнчила Бiлгород-Днiстровське
педагогiчне училище та Одеський технiкум газової i нафтової
промисловостi. Вiсiм рокiв пропрацювала вчителем молодших
класiв у школi.
На дворi були 90-тi, зарплатня вчителя була мiзерною. А отримати
мiсце в торговельному порту з педагогiчною освiтою було майже
марною справою. Любов ухопилась за першу ж можливiсть влаштуватись на пiдприємство: з’явилась вакансiя у вiдомчiй пожежнiй
охоронi. Тут вона пропрацювала сiм рокiв, пiзнiше обiймала посади
апаратника хiмводоочищення та технiка у тепло-водогосподарствi.
Паралельно здобула вищу освiту у Харкiвському економiчному
iнститутi за спецiальнiстю бухгалтерськiй облiк.
У 2011 роцi вiдбулась реорганiзацiя кадрової служби

Вiктор РЕТМАН,
начальник сектору нормування i оплати працi
Вiктор Олександрович – портовик зi стажем. Вiн прийшов до
ДП «МТП «Южний» вiдразу пiсля закiнчення Водного iнституту за
розподiлом, – це був 1980 рiк. З тих пiр, вже бiльше 40 рокiв, наш
герой самовiддано працює на пiдприємствi.
«Звичайно, за 41 рiк моєї роботи дуже багато чого змiнилося.
Я спостерiгав, як збiльшувався порт, будувалися причали, i, водночас, розширювався наш вiддiл, приходили новi спецiалiсти. Коли я
тiльки почав працювати на пiдприємствi, розрахунки ми робили ще
за допомогою калькуляторiв, але поступово наша дiяльнiсть стала
повнiстю комп’ютерiзованою. Тепер усi данi знаходяться в електронних системах – це прискорило нашу роботу, але й обсяги стали
бiльшими, адже штат портовикiв постiйно зростав».
Вiктор Олександрович дуже любить пiдприємство, на якому пра-

Любов ПРОШИНА,
начальник сектору органiзацiйного планування
вiддiлу органiзацiї i оплати працi
Любов Андрiївна народилась у селищi Новi Бiляри. Проте наразi
землi, де було розташоване селище, займають потужнi промисловi
пiдприємства. Наприкiнцi 80-х велось активне будiвництво Одеського
припортового заводу i мешканцям тамтешнiх селищ надавали нове
житло у мiстi поблизу. Так i родина Любовi отримала нову квартиру
у 1992 роцi.
Вищу освiту молода жiнка отримала в Одеському iнститутi народного господарства на факультетi планування промисловостi.
Чималий робочий досвiд здобула, працюючи в податковiй iнспекцiї
мiста Одеса та мiста Южне, працювала економiстом в українських
комерцiйних банках. У 2005 роцi влаштувалась до порту Южний.
Вже понад 15 рокiв iз задоволенням працює у вiддiлi органiзацiї i

щоб усi докери були високо мотивованi та нацiленi на результат.
Вiд того, як спiльно спрацює вантажна бригада за змiну, залежить в
подальшому оплата працi кожного окремого робiтника», – пояснює
заступник начальника вiддiлу.
Має Олександр Кривобок i цiкаве хобi – займається спортивною стрiльбою з лука. Захопився цим три роки тому i вiд того часу
за сприятливої нагоди залюбки виїздить на природу пострiляти.
Любить портовик i почитати, до вибору лiтератури пiдходить
уважно. Перевагу надає професiйнiй лiтературi. Захоплюють й
книги про функцiонування та розвиток суспiльства. Має власний
список «must-read», який наразi очолюють Юваль Ной Харарi з
«Короткою iсторiєю людства» та Клаус Шваб iз «Четвертою промисловою революцiєю».
Всiм колегам радить пiдтримувати рiвень знань iноземної мови,
на полицi у портовика завжди є книги англiйською.
пiдприємства: при вiддiлi органiзацiї i оплати працi був органiзований
сектор табельного облiку i Любов Бiлуху запросили на новоутворену
посаду начальника сектору, яку вона обiймає вже 10 рокiв.
«До вiддiлу органiзацiї i оплати працi входить три сектори: нормування, табельного облiку та сектор органiзацiйної роботи. Ми всi
сумлiнно працюємо на результат i виконуємо спiльну роботу. Нашi завдання – контроль, облiк та аналiз робочого часу кожного працiвника.
Табель робочого часу – це один з найголовнiших первинних фiнансових
документiв для нарахування заробiтної платнi. Я пишаюся тим, що
робота сектору завжди якiсно виконана», – розповiдає працiвниця.
Чоловiк Любовi працює матросом-мотористом на буксирi «Володимир Iванов», а син – провiдним геодезистом в ремонтно-будiвельному
управлiннi пiдприємства. Разом iз чоловiком мають i молодшу дочку,
яка навчається у 7-му класi школи. Справжня мiцна родина портовикiв!
А вiльний час наша героїня залюбки придiляє творчостi: конструює
одяг та в’яже.
цює, адже стiльки рокiв не присвятив би роботi, яка була б йому не до
душi. Особливо щастить нашому герою з колективом. Вiктор Ретман
зiзнається, весь час роботи на ДП «МТП «Южний» його постiйно
оточують доброзичливi та професiйнi колеги.
«Наша робота дуже вiдповiдальна та рiзнопланова. I вкрай
важливо, щоб колектив був дружнiм та згуртованим. Менi дiйсно
пощастило з колегами, усi вони-професiонали своєї справи, а
головний принцип роботи нашого вiддiлу – це взаємовиручка. Ми
завжди прийдемо на допомогу один одному у складнiй ситуацiї».
У вiльний вiд роботи час Вiктор Олександрович полюбляє зустрiчатися
з друзями, вiдвiдувати театри та художнi виставки. Вже багато рокiв
портовик захоплюється музикою i має вдома чималу колекцiю дискiв
та касет. Вiктор Олександрович справжнiй меломан – слухає музику
рiзних стилiв – вiд класичної до дiско. Також Вiктор Ретман завзятий
мандрiвник. Кожну вiдпустку вiн намагається провести у новiй подорожi.
оплати працi. Пройшла шлях вiд iнженера однойменного вiддiлу до
начальника сектору органiзацiйного планування. Пiд керiвництвом
Любовi працюють квалiфiкованi працiвники, роботу яких вона цiнує.
«Крiзь сектор планування проходять усi накази, що стосуються вiддiлу органiзацiї i оплати працi. Переважно вони стосуються
премiювання працiвникiв пiдприємства. Ми готуємо накази, формуємо
списки та надаємо iнформацiю до централiзованої бухгалтерiї. Окрiм
цього, ми займаємось перевiркою вiдповiдностi усiх посадових та
робочих iнструкцiй працiвникiв, положень структурних пiдроздiлiв;
аналiзуємо та вносимо пропозицiї керiвникам», – пояснює Любов
Прошина.
У Любовi надiйний «тил», адже поряд вже понад 35 рокiв коханий
чоловiк. Подружжя має сина, який працює закордоном.
У вiльний час Любов Андріївна надає перевагу спокiйному
сiмейному вiдпочинку, полюбляє читати та займатись рукодiллям.

Новини АМПУ

В Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний стартував цикл зустрiчей
керiвництва з колективами пiдроздiлiв. Всього заплановано десять зборiв
2 лютого вiдбулась перша спiльна зустрiч
керiвництва Адмiнiстрацiї морського порту
Пiвденний i профспiлкового комiтету з
працiвниками пiдроздiлiв фiлiї. У дiалозi брали
участь начальник фiлiї Олександр Басюк, голова
профспiлкового комiтету Юлiя Панькова, голови
цехових комiтетiв та представники портового
флоту i головної диспетчерської. Зустрiч пройшла
у вiдповiдностi з актуальними вимогами
COVID–безпеки.
Пiд час зустрiчi було пiдбито пiдсумки минулого року,
позначенi прiоритети в подальшiй роботi, найближчi плани
i перспективи. Олександр Басюк торкнувся теми органiзацiї
працi та мотивацiї персоналу, а також пiдняв низку iнших
важливих питань, що цiкавлять працiвникiв пiдроздiлiв. Портовики брали активну участь в обговореннi: задавали свої

питання, що стосуються виробничо-господарської дiяльностi.
«Дуже важливо чути один одного i знати, як йдуть справи
на пiдприємствi з перших вуст. Надалi такий пiдхiд призведе
до правильного i оперативного реагування на всi хвилюючi
вас питання», – зазначив керiвник.
Голова профспiлки Юлiя Панькова в свою чергу зазна-

чила, що завжди вiдкрита до конструктивного соцiального
дiалогу з працiвниками.
У графiку першого кварталу заплановано ще дев’ять
аналогiчних заходiв.
Прес-служба Адмiнiстрацiї морского порту Пiвденний.
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Нестандартний вантаж

Нам пiд силу все
6 лютого на ДП «МТП «Южний» було розпочато
обробку судна EEMS DUISBURG з лопатями –
найбiльш габаритними елементами вiтряних
електростанцiй.
Вага однiєї лопатi – 23 тонни, довжина – 72,4 метри.
Судно «EEMS DUISBURG» пришвартовано бiля 7 причалу
держстивiдора. Цей балкер має дедвейт 6 000 тонн, довжину 108 метрiв та ширину 16 метрiв. До вивантаження
заявлено 320 тонн обладнання. Завершення обробки судна
планується 7 лютого.
Це четверте судно з елементами для вiтроелектростанцiй,
що обробляється на пiдприємствi у 2021 роцi. Морський торговельний порт «Южний» почав спiвпрацю з транспортною
компанiєю ООО «Холлеман Україна» восени 2020 року.
За весь перiод партнерства це десяте судно з компонентами
для вiтрогенераторiв. Держстивiдор розвантажив колони,
гондоли, хаби, приводи та лопатi.
Нагадаємо, що цей вантаж є специфiчним та нестандартним для пiдприємства. У зв’язку з цим, було проведено розширення дорiг, пiдготовку складiв, розроблено технологiї обробки негабаритних вантажiв. Таким чином, ДП «МТП «Южний»
пiдвищує власну конкурентоспроможність та полiпшує виробничу дiяльнiсть.

Кораблi –гiганти

ТОП-5 найбiльших суден, якi оброблялися
в морському порту Пiвденний в сiчнi 2021 року
Рейтинг вiдкриває LOWLANDS SPIRIT. Його
дедвейт становить 187,585 тис. тонн. Судно
оброблялось на причалi №18 ТОВ «ТIС» –
48 тис. тонн руди. Пiзнiше було проведено
дозавантаження судна на причалi №5 ДП «МТП
«Южний», де на борт було пiднято ще 128 тис.
тонн. Всього – 176 тис. тонн руди.
Другу сходинку посiдає «кейпсайз» FABULOUS з дедвейтом 180,724 тис. тонн. Судно знаходилось на навантажувальних роботах на причалi №18 ТОВ «ТIС» – 129,9
тис. тонн руди.
Третiй – MONTECRISTO. Його дедвейт становить 180,263
тис. тонн. «Кейпсайз» завантажувався на двох причалах
порту. Спочатку на причалi №19 ТОВ «ТIС» – 81,6 тис.

тонн руди, пiсля – на причалi №6 ДП «МТП «Южний» на
судно було завантажено ще 95,8 тис. тонн. Всього – 177,4
тис. тонн руди.
Четверту позицiю зайняло судно з дедвейтом 180178
тис. тонн – SAIKO.
На причалi №19 ТОВ «ТIС» на борт судна навантажили
76,1 тис. тонн руди, на причалi №6 ДП «МТП «Южний» – ще
99,5 тис. тонн. Загальна кiлькiсть вантажу – 175,6 тис. тонн.
Завершує п’ятiрку лiдерiв балкер AQUASALWADOR.
Дедвейт – 180,012 тис. тонн.Навантаження на судно стартувало на причалi №19 ТОВ «ТIС» – 58 тис. тонн руди, i
продовжилась на причалi №6 ДП «МТП «Южний» – 117,7
тис. тонн. Всього – 175,7 тис. тонн.
Прес-служба Адмiнiстрацiї морского порту Пiвденний

Оплата праці

12 лютого буде виплачена
13 заробiтна плата
За результатами 2020 року на виплату
винагороди за пiдсумками роботи за рiк
(13-та зарплата) працiвникам пiдприємства
видiлено 53,9 мiльйонiв гривень, що на 3 мiльйона
гривень бiльше, нiж у минулому роцi.
За результатами 2019 року на 13-ту зарплату було
видiлено 50,9 мiльйонiв гривень (12 копiйок по вiдношенню
до фонду оплати працi 2019 року).
У 2020 роцi 2 рази пiдвищували заробiтну плату. В
результатi загальна сума винагороди при середнiй копiйцi

Виплата надбавки за вислугу рокiв
буде проводитися щомiсячно
Таке рiшення було прийнято спiльною робочою
комiсiєю адмiнiстрацiї та профспiлкового
комiтету задля бiльш вигiдного для спiвробiтникiв
розрахунку середньої заробiтної плати та вступає
в силу з сiчня 2021 року.
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2020
№ 1213 внесено змiни до Порядку обчислення середньої
заробiтної плати.
Згiдно iз зазначеним Порядком, такi виплати, як збереження середнього заробiтку на час виконання державних
обов’язкiв, донорськi, службовi вiдрядження, виплати
мобiлiзованим та медогляди обраховуються з розрахунку
середнього заробiтку за два попереднi мiсяцi.

на одну зароблену гривню у розмiрi 10 копiйок буде вище
за минулорiчну. У разi утримання фонду оплати працi у
2020 роцi на рiвнi 2019 року, копiйка 13-ї зарплати склала
б 12,5 копiйок.
На виплату кожної копiйки у 2019 роцi пiдприємством
витрачено 4,24 мiльйона гривень, у 2020 роцi – 5,39
мiльйонiв гривень.
Слiд зазначити, що фiнансовим планом на 2020 рiк, затвердженим у березнi 2020 року, на 13-ту зарплату було
закладено 41,4 мiльйона гривень (7,7 копiйок). Тобто додатково видiлено 12,5 мiльйонiв гривень.

Надбавка за вислугу рокiв виплачувалась один раз на
три мiсяцi, тому середнiй заробiток у деяких випадках не
враховує цю надбавку, що могло призвести до некоректного
нарахування середнього заробiтку та потребувало б подальшого корегування.
Адмiнiстрацiєю та профспiлковим комiтетом
проаналiзовано вплив зазначеної постанови на
соцiальнi гарантiї працiвникiв та визначено, що змiни
алгоритму розрахунку середньої заробiтної плати
можуть негативно позначитись на доходах працiвникiв
пiдприємства.
Тому рiшенням спiльної робочої комiсiї адмiнiстрацiї i
профспiлкового комiтету внесено змiни до колективного
договору, якими передбачено нарахування та виплату надбавки за вислугу рокiв проводити щомiсячно. Це рiшення
дозволить зробити розрахунок середньої заробiтної плати
бiльш рiвномiрним та справедливим.
При цьому, внесенi змiни не торкнулись розмiрiв надбавки
у вiдсотках до посадового окладу в залежностi вiд стажу
роботи. Змiнився виключно розрахунковий перiод з трьох
мiсяцiв на один.
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Нашi люди
П’яте мiсце у XIV-му вiдкритому конкурсi
зварникiв України «Золотий кубок Бенардоса –
2020» зайняла команда електрогазозварникiв
Ремонтно-механiчних майстерень
ДП «МТП «Южний».

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Покращили результат

Андрiй Перевалов в номiнацiї «дугове зварювання
вольфрамовим електродом в iнертних газах (метод
141/GTAW за мiжнародним стандартом)» посiв п’яте
мiсце, маючи у залiку найвищу оцiнку з теорiї, найменшу
кiлькiсть штрафних балiв, кращий (на рiвнi з призерами)
зразок зварювання пластин та хорошу оцiнку роботи зi
зварювання труб.
Олексiй Леонов представив наше пiдприємство в номiнацiї
«ручне дугове зварювання покритим електродом (метод
111/SMAG за мiжнародним стандартом)». Вiдповiдно до
протоколу, вiд призового мiсця його вiдокремило лише
одне очко.
Андрiй Качмарський – провiдний iнженер-технолог РММ,
координатор зварювальних робiт iз квалiфiкацiєю iнженера
зi зварювання за мiжнародним стандартом вiдповiдав за
органiзацiю участi портовикiв у конкурсi, а супроводжував
команду Iгор Резнiченко – провiдний механiк РММ, фахiвець
з неруйнiвного контролю.
Переможцi та призери конкурсу увiйшли до збiрної команди України для подальшої участi в престижних мiжнародних
конкурсах зварникiв у 2021 роцi.

Безпека

Охорона працi – найвищий прiоритет
29 сiчня вiдбулася нарада за результатами
перевiрки стану охорони працi в структурних
пiдроздiлах за IV квартал та 2020 рiк в цiлому.
В.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар, начальник служби охорони працi Марина Чалая, голова профспiлки
Сергiй Маслов, керiвники структурних пiдроздiлiв, служб
та вiддiлiв обговорили результати перевiрки стану охорони
працi та заходи щодо усунення виявлених порушень.
«Створення та пiдтримка безпечних умов працi є головним
прiоритетом роботи нашого пiдприємства. Для цього на ДП
«МТП «Южний» докладаються великi зусилля. Прошу всiх
керiвникiв структурних пiдроздiлiв при виникненнi будь-яких
проблем звертатися за допомогою. Щотижня ми проводимо
наради, на яких можемо прийняти управлiнськi рiшення i

прискорити виконання всiх задач», – сказав Сергiй Ковшар.
ДП «МТП «Южний» переходить на новий стандарт ISO
45001: 2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та
безпеки працi. Вимоги та рекомендацiї щодо застосування».
20 працiвникiв пiдприємства пройшли навчання. Сергiй
Павович вручив керiвникам пiдроздiлiв сертифiкати для їх
внутрiшнiх аудиторiв.
«У 2020 роцi пильну увагу було придiлено забезпеченню
спiвробiтникiв пiдприємства засобами iндивiдуального захисту. Було придбано 1757 комплектiв костюмiв бавовняних, 550
– пилостiйких, 61 – для зварювальникiв, 2062 пари спецвзуття,
852 комплекти зимового одягу, 18573 пар рукавичок брезентових, 10970 – спилкових рукавичок, 88876 респiраторiв
тощо. Тому будь-ласка слiдкуйте, щоб кожний працiвник був
в якiсному спецодязi», – зазначила Марина Чалая.

Безпека понад усе
В сiчнi 2021 року на ДП «МТП «Южний»
розпочався монтаж опор службової пiшохiдної
естакади комплексу вагоноперекидачiв.
Вона забезпечить постiйний i, головне, безпечний доступ
працiвникiв пiдприємства до будiвель та споруд, що знаходяться за залiзничними колiями верхнього майданчика
вантажно-розвантажувального району-2. Завдяки естакадi

вони стануть доступнi навiть при проведеннi розвантаження
вагонiв на вагоноперекидачi.
Будiвництво естакади заплановано комплексними заходами щодо пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, якi були
розробленi за участю профспiлкового комiтету пiдприємства.
Виготовлення та монтаж конструкцiї здiйснюється силами
ремонтно-будiвельного управлiння. Повний комплекс робiт
очiкується завершити вже в лютому поточного року.

Спецодяг

Завжди у спецодязі
У лютому було проведено черговий рейд з
перевiрки дотримання правил безпеки та
охорони працi на робочих мiсцях працiвникiв
зварювальних дiльниць ремонтно-будiвельного
управлiння та ремонтно-механiчних майстерень
пiдприємства.
Для зварювальних робiт пiдприємство своєчасно проводить закупiвлi вiдповiдного спецодягу: костюмiв, масок та

рукавичок. Такий одяг передбачає захист робiтника вiд травм
i зведення до мiнiмуму можливостi їх виникнення.
Термiн використання ЗIЗ обумовлено колективним договором. Вiн враховувує характер небезпеки, тривалiсть
перебування працiвника пiд її впливом, характеристику
робочого мiсця. При цьому вiдлiк строку використання ЗIЗ
починається з дня їх фактичної видачi працiвникам. Деякi
робiтники вже отримали новий спецодяг для зварювальних
робiт.

Не забудьте привiтати з днем народження!
13 лютого. Бланар Р.А., Касьян О.В., Саліпа В.О., Сарафанов В.С.,
Хаборська Л.В.
14 лютого. Бродар М.І., Відім О.І., Гучок В.В., Кініца Г.М.,
Пуцулай А.А., Семененко О.С., Сутік О.І., Хищенко Н.В., Цвєткова Н.В.,
Чебаненко С.В.
15 лютого. Білуха І.М., Гапишко В.В., Кушнір С.В., Рудяков В.В.,
Самовиндюк І.Г., Франчук Є.В., Чемен Ю.В.
16лютого.БолібрухМ.М.,ВозьяновР.В.,ГалькунО.В.,ГордієнкоС.С.,
Корнієнко С.П., Матейко Л.П., Сидоренко В.В., Штуцький О.Г.
17 лютого. Бубнов О.В., Гладченко А.П., Година Р.С., Журавель С.І.,
Клейбатенко П.В., Малигіна Т.В., Русавський Г.В.
18лютого.ГовальА.І.,ЗалеськийС.В.,КравченкоО.В.,СажинС.М.,
Яцьків М.Ю.
19лютого.ГринькеА.С.,ДимшаковІ.І.,КожухарС.А.,КрижановськаЮ.А.,
Радіонов А.Г., Удод Р.М., Хінцицький В.Т., Хлєбніков О.О.
20лютого.АристенкоС.О.,БоярчукД.М.,ГанзінО.А.,ДудукалоА.А.,

Москаленко В.Г., Окарський С.Є., Романюта В.В., Тальянський О.В.,
Цисар М.М.
21 лютого. Бараєва В.В., Година Т.Л., Грабаровський В.А., Дмитренко В.П., Олійник В.М., Свіщов М.В., Чиботару Д.Г., Чмерук О.С.,
Чмерук С.А.
22 лютого. Вакуляк Д.В., Галла Є.В., Гарбузенко Н.І., Миронов В.І.,
Михайлик А.С., Цапенко В.Ю.
23лютого.БагаєвВ.С.,БалицькаВ.В.,БоровиковаО.О.,КовальС.М.,
Крижановський Є.В., Кудряшов А.А., Левицький Є.В., Мацюх І.А.,
Переверзєв В.В., Поляков О.П., Синиця Н.С.
24 лютого. Гедз Т.М., Гімішлі С.Д., Резекін В.М., Сєбов Д.Д.,
Спінатій М.О., Шаповалов Г.В.
25 лютого. Арванінова Н.М., Баранов О.С., Бровченко М.Л.,
Важеловська С.В., Гриник М.В., Каменчук Г.Г., Пленкін Є.В., Солоїд В.І.
26лютого.ЄрсакІ.В.,КовлярА.Л.,МаліцькийВ.П.,ОстровськаЛ.В.,
Ракатинець Г.І.

27лютого.БальжикІ.І.,ВагутовичВ.С.,ЖитникО.А.,КорнійчукЛ.А.,
Куцая А.М., Рибачок Н.О.
28 лютого. Барбул І.О., Коробко С. В., Латаєва М.О.,
Максименко Е.О., Омелько В.К., Сеньків Р.В., Чухлеб П.А., Яценко Ю.О.
1 березня. Дьоготь І.В., Каминіна Т.М., Моржуєва Я.Г., Тузова Т.М.,
Шевченко Є.Л., Яремчук Р.М.
2березня.ГвоздьС.М.,Григор’євВ.В.,ГуменнаВ.А.,КругликовЄ.В.,
Наумова Т.В., Новик В.В.,Петренко Т.О., Семчук М.С.,
Якимчук С.А.
3 березня. Максаков М.Г., Мухаметдінова О.М., Новаков В.П.,
Окарська М.Є., Попадюченко Л.Е., Чорний О.В.,
Шелкова О.В.
4 березня. Булгаков О.І., Мирошниченко М.В., Параскевіч Є.М.,
Пузиренко М.В.,Чеботарський В.М.
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