ВІДМІННИКИ
ПРАЦІ

НОВА
ТЕХНІКА

СВЯТКУЄМО
ВОДОХРЕЩЕ

стор. 2

стор. 3

стор. 4

ЦИФРА
НОМЕРА

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

№ 2 (858) 28 січня 2022 року
www.port-yuzhny.ua

933

1

МЛН ГРН
ПОДАТКІВ
У 2021 РОЦІ

№ 2 (858)
28 січня
2022 року

ГАЗЕТА
АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФCПІЛКИ

Модернiзацiя

Виплати

ДП «МТП «Южний» уклало
договiр з компанiєю-виробником
на придбання двох портальних кранiв

933 млн грн податкiв
перерахував Морський
торговельний
порт «Южний»
до державного бюджету
у 2021 роцi
ДП «МТП «Южний» – один iз найбiльших
платникiв податкiв України. У 2021 роцi
оброблено 16,7 млн тонн вантажiв, що дозволило
перерахувати до скарбницi 933 млн грн (131%
плану). Пiдприємство забезпечило надходження
до держбюджету 552 млн грн, до мiсцевого
бюджету – 164 млн грн.

Морський торговельний порт «Южний» розпочав
2022-й рiк з придбання двох портальних
перевантажувачiв. Постачальником нових кранiв
стала фiнська компанiя-виробник Mantsinen
Group LTD OY. На сьогоднiшнiй день в Українi
немає аналогiв даної технiки. Незабаром
сучасне устаткування буде використовуватися
на причалах держстивiдора для обробки
залiзорудного концентрату, окатишу та вугiлля.
Державне пiдприємство придбало у компанiї-виробника
кран-перевантажувач портальний гiдравлiчний повноповоротний з системою автономного пересування у комплектi
Mantsinen 300ES/1 та кран-перевантажувач портальний повноповоротний гiдравлiчний у комплектi Mantsinen 300ES/2.
Сума договору становить 7 млн 867,7 тис. євро. Нова технiка
з’явиться на ДП «МТП «Южний» до кiнця поточного року.
Продуктивнiсть кожного перевантажувача складає
близько 20 тис. тонн на добу. Вантажопiдйомнiсть при висотi

пiдйому 22 метри та вильотi стрiли 25 метрiв становить
20 тонн. Максимальний вилiт стрiли – 40 метрiв. У комплектi
з новими кранами передбаченi грейфери ємнiстю 4, 6 i
12 м3, гаковi пiдвiски, комплекти ЗIП, а також дизель-генераторна установка для можливостi автономного пересування.
«Придбання сучасних портальних перевантажувачiв
у пiдприємства-виробника – це ще один крок на шляху реалiзацiї проектiв оновлення технiки на нашому
пiдприємствi. Колектив Морського торговельного порту
«Южний» постiйно збiльшує ефективнiсть виробництва.
Задля пiдвищення обсягу обробки вантажiв та якостi перевантажувальних робiт необхiдно модернiзувати обладнання. В цьому роцi ми плануємо закупiвлю нових ковшових
перевантажувачiв, вилкових навантажувачiв, сучасного
гiдравлiчного перевантажувача Liеbherr LH-60 та iншого
обладнання. Важливо, що держстивiдор здiйснює закупiвлi
у компанiй-виробникiв або офiцiйних дилерiв, а це значно
заощаджує кошти пiдприємства», – коментує Олександр
Олiйник, керiвник ДП «МТП «Южний».

«Морський торговельний порт «Южний» послiдовно та
системно виконує свiй обов’язок перед Україною – регулярно виплачує податки, дивiденди та частку свого чистого
прибутку до скарбницi, а це 80%. Вiдповiдальне виконання
своїх зобов’язань перед державою дозволяє робити його
ефективнiшим та сучаснiшим», – сказав Олександр Олiйник,
в.о. директора ДП «МТП «Южний».
Внесок держстивiдора у розвиток економiчної
кон’юнктури не обмежується сплатою податкiв, вiн також
включає створення робочих мiсць i забезпечення колектива
високими соцiальними гарантiями. У 2021 роцi фонд оплати
працi склав 939 млн грн. Спiвробiтник пiдприємства у середньому отримував 28 230 грн на мiсяць. Робочий основної
професiї – докер-механiзатор – 44 432 грн на мiсяць.
Ефективне функцiонування державних пiдприємств
формує високорозвинене соцiально-економiчне середовище країни. Вiд роботи держстивiдора також залежить
енергетична незалежнiсть України (розвантажено 336,5 тис.
тонн енергетичного вугiлля, а також 9 суден з елементами
вiтроелектростанцiй) та ефективнiсть логiстики великих
експортоорiєнтованих пiдприємств (завантажено 13,8 млн
тонн руди, чавуну та iн.).

Основна дiяльнiсть

Оперативна обробка важливого для України вантажу
7 суден з енергетичним вугiллям оброблено
на ДП «МТП «Южний» у перiод листопад
2021 року – сiчень 2022 року. Загальна
вага вантажу – 542 тис. тонн. Динамiчне
вивантаження сприяє накопиченню палива на
складах українських ТЕС.
У листопадi та груднi 2021 року держстивiдор опрацював
4 судна з енергетичним вугiллям для ПАТ «Центренерго» та
ДТЕК. У поточному мiсяцi оброблено 3 судна зi стратегiчно
важливим вантажем. Морський торговельний порт «Южний»
активно сприяє стабiльнiй роботi енергосистеми України в
осiнньо-зимовий перiод.
Колектив пiдприємства виконує вантажнi роботи за

будь-яких погодних умов. Технологiї обробки iмпортних
вантажiв дозволяють ефективно вивантажувати вугiлля при
низьких температурах, зберiгаючи необхiдну iнтенсивнiсть
операцiй. Наразi скоординована робота на ДП «МТП
«Южний» пiдтримує вдале проходження опалювального
сезону в країнi.
«Сьогоднi ми розумiємо важливiсть поставки вугiлля
морем для своєчасного задоволення потреб ТЕС. Портовики докладають максимум зусиль заради безпеки
держави. На пiдприємствi постiйно оновлюється перевантажувальне устаткування. У цьому роцi буде придбано
новi портальнi крани, модернiзовано вугiльно-рудний
комплекс»,– коментує Олександр Олiйник, керiвник
ДП «МТП «Южний».

2

№ 2 (858) 28 січня 2022 року
www.port-yuzhny.ua

Кращi з кращих
Продовжуємо розповiдати про наших колег,
яких було вiдзначено за пiдсумками роботи у
2021 роцi. Почеснi нагороди вiд адмiнiстрацiї та
профспiлки ДП «МТП «Южний» вони отримали
напередоднi нового року на урочистих зборах
трудового колективу. Знайомтесь:

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Вiдмiнники працi
порту Южний
Данiїл СIЛАЄВ,
заступник начальника вантажного
складу сектору складської роботи ВРР-2
Данiїл Анатолiйович закiнчив факультет транспортних
технологiй та систем Одеського нацiонального морського
унiверситету.
Перше знайомство з портом Южний сталось ще за часiв
навчання у Вишi: молодий чоловiк був учасником освiтньої
програми «Фарватер успiху», що мала на метi пiдтримку
перспективних талановитих студентiв, що здобували освiту
у сферi морегосподарської галузi. Учасники програми отримували можливiсть зсередини ознайомитись з виробничими
моментами та пiдкрiпити теоретичнi звання практичним
досвiдом. За результатами практики кращi з кращих отримували запрошення на роботу. Тож у 2013 роцi Данiїл Сiлаєв по-

Олена ЗАБРОДНА,
оператор пульту керування групи
техобслуговування i ремонту
ВО вагоноперекидача ВРР-2
Загальний стаж роботи в порту – 26 рокiв, i увесь час на
вантажному районi. Останнi 10 рокiв – оператор ЦПУ вагоноперекидача. Робота нелегка i дуже вiдповiдальна. Всю
змiну тримає в тонусi. Бувають такi ситуацiї, коли рiшення
доводиться приймати блискавично. I при цьому враховувати
безлiч факторiв, найголовнiший з яких – безпека людського
життя. Тому Олена постiйно на зв’язку з докерами, знає
де i що ремонтується, якi вагони куди вiдправляються та де
i який вантаж обробляється. Протягом змiни спiлкується з
великою кiлькiстю людей i не зводить очей з монiторiв. На
них вiдеокамери фiксують весь робочий процес.

Анатолiй МОТОРКО,
оглядач-ремонтник вагонiв 4 розряду залiзничної
дiльницi ВРР-2
Вiн справжнiй професiонал своєї справи, досконало знає
принцип побудови та функцiонування вагонiв, гарно володiє
технiчними навичками.
Пiсля закiнчення Одеського технiкуму залiзничного
транспорту Анатолiй Федорович освоїв професiю оглядача
вагонiв. На нашому пiдприємствi почав роботу 8 рокiв тому.
До цього 12 рокiв працював на станцiї Берегова.
«Ми оглядаємо кожний вагон, слiдкуємо за технiчною
справнiстю рухомого складу, визначаємо дефекти у ходових частинах, кузовi, вузлах та деталях, усуваємо виявленi
несправностi. Наша головна задача – дбати про безпеку
руху поїздiв», – розповiдає Анатолiй Моторко.
Трудиться наш герой i вдень, i вночi, пiд палючим сонцем

повнив ряди портовикiв. Свою кар’єру вiн розпочав з посади
тальмана вантажного району. В роботi одразу виказав себе
вiдповiдальним та квалiфiкованим працiвником. У короткий
термiн отримав пропозицiю обiйняти посаду заступника
начальника вантажного складу сектору складської роботи.
«Органiзацiя та контроль приймання, рацiональне
розмiщення, зберiгання, вiдвантаження, видача, облiк вантажiв
i їх вiдповiдне документальне оформлення – все це обов’язки
працiвникiв сектору складської роботи ВРР-2. За мною
закрiплена дiлянка 7, 8 та 9 причалу, це 6 складiв. Саме крiзь це
мiсце проходить iмпортний вантаж – енергетичне вугiлля. Мене
дуже надихає той факт, що ми причетнi до великої справи –
енергозабезпечення нашої країни», – пояснює портовик.
Данiїл Сiлаєв дотримується здорового способу життя,
поважає легку атлетику. Вiльний час намагається проводити
в оточеннi друзiв.
Освiту Олена має профiльну, але в її роботi головне –
це досвiд, i 10 рокiв – чималий термiн. Правда, протягом
змiни бувають такi моменти, розповiдає вона, що колеги
i з 20-рiчним досвiдом «пiдвисають». Але в цьому й полягає головна «фiшка» роботи оператора – постiйний
заряд адреналiну, як у авiадиспетчерiв (посмiхається).
«Порт «Южний» я обрала не випадково. Тут, до виходу на
пенсiю, працювали мої батьки, зараз працює брат i чоловiк.
Я не уявляю для себе iншу роботу чи iнший колектив. Ми з
колегами живемо дружно i завжди пiдтримуємо один одного
в рiзних обставинах, у тому числi життєвих. Допомагає те,
що наш керiвник з власного досвiду знає особливостi роботи
оператора i завжди дасть фахову пораду», – каже Олена.
Вона цiнує рiдне пiдприємство за стабiльнiсть та турботу
про своїх працiвникiв. Це дуже важливо. I нехай так буде
якомога довше – бажає усiм портовикам наша героїня!
та пiд снiгопадом. Оскiльки роботи завжди багато, кожному з 4-х оглядачiв допомагає працiвник ВРР-2. Разом вони
спостерiгають за рухом колiсних пар, справнiстю зчеплення та
гальмiвних пристроїв, перевiряють механiзми, в яких можлива
або пiдозрюється несправнiсть та виявляють вагоннi вузли та
деталi, що небезпечнi для руху.
Анатолiй Федорович чудовий сiм’янин. Працює разом зi
своєю дружиною, вона теж трудиться на вагоноперекидачi.
Виховує двох дочок та сина, який пiшов стопами батька – вiн
упорядник поїздiв. У Анатолiя Федоровича, його доньки та
онуки день народження 8 березня, а у сина – 23 лютого.
Вiльний час з радiстю придiляє родинi та домашнiм справам. Улюбленi заняття – робота в саду, на винограднику та
розведення кроликiв.
Анатолiй Моторко дуже любить рiдне пiдприємство та
бажає всiм працiвникам плiдної роботи, мiцного здоров’я
та сiмейного затишку!

Робочi буднi

Безвихiдних ситуацiй не буває
Нещодавно пiд час обробки вагонiв на одному
iз причалiв ВРР-2 склалась позаштатна
ситуацiя. Перестав працювати перевантажувач
Sennebogen. I саме в той момент, коли стрiла
з грейфером знаходилась всерединi вагону.
В результатi рухомий склад зупинився i весь
перевантажувальний процес теж.
Як завжди, на допомогу прийшов слюсар ГММ ВПМ Руслан
Бередуха. Встановив, що вийшов з ладу двигун внутрiшнього
згоряння, не працює гiдравлiчна система, тому стрiлу з кiвшом
вийняти з вагону неможливо. Ремонт двигуна займе час, а
робочий процес зупинятись не може.
Вихiд знайшов одразу. Попросив пiдiгнати iнший навантажувач. З’єднав обидвi машини гiдравлiчними шлангами i маленький

Liebherr на короткий час став донором великого Sennebogen-а.
Цього було достатньо, аби пiдняти стрiлу, звiльнити вагони
i вiдтягнути непрацездатну технiку в безпечну для ремонту
локацiю. Обробка вагонiв продовжилась у звичному режимi.
Декiлька слiв про Руслана Бередуху. Це людина, яка робить
iнодi неможливi речi, вирiшує нестандартнi технiчнi питання, знаходить вихiд там, де, здавалось би, його немає. Тому окрiм ремонту
перевантажувальної технiки, його кличуть на буксири, тепловози,
iноземнi судна i навiть до МСЧ, коли виходить з ладу дiагностичне
обладнання. Кошти, якi вiн заощаджує для пiдприємства, – з
багатьма нулями. З Русланом радяться навiть сервiснi iнженери
фiрм-виробникiв портової перевантажувальної технiки.
Кажуть, незамiнних людей немає. Неправда. Вони є. I в
порту Южний – це Руслан Бередуха. Дякуємо Вам за чудову
роботу, колего!

У пiдроздiлах

Справнiсть технiки пiд контролем
Як вiдомо, рух – то життя, а життя технiки
пiдприємства у надiйних руках працiвникiв служби
механiзацiї, ВПМ, РММ та ВРР-2.
За справною роботою перевантажувальної технiки
на пiдприємствi пильно слiдкують працiвники ВПМ,
кожного дня вони проводять ретельний огляд обладнання, на основi якого, за потреби, складають
дефектнi вiдомостi. Пiсля цього на пiдприємствi видається наказ про тимчасове виведення технiки з
експлуатацiї. На цьому етапi до безпосереднього
виконання необхiдних ремонтних робiт долучаються
працiвники РММ.

Станом на сiчень 2022 року силами робiтникiв
дiльницi з ремонту ПТУ та ВЗП достроково завершено поточний ремонт портального крану «Сокiл»,
обл.№0211. Роботи полягали у замiнi зношених частин металоконструкцiй. Тривають плановi ремонтнi
роботи по замiнi зношених елементiв конструкцiй
трьох портальних кранiв типу «Сокiл» та козлового
крану.
У роботi зазначеної дiльницi завжди знаходиться 3-4 грейфери, вiзки ролтрейлерiв тощо. На пiдприємствi велика увага
придiляється дбайливому ставленню до устаткування, його
вчасному та якiсному обслуговуванню задля максимально
ефективної роботи.
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Нова технiка

2022 рiк на ДП «МТП «Южний» розпочався з нового
обладнання
До парку перевантажувальної технiки порту
долучились новiтнi мiнi-навантажувачi Bobcat
S770, якi були придбанi у офiцiйного дилера
в Українi. Це удосконалена модель технiки
спецiального призначення, що здатна працювати
в умовах обмеженого простору.
Вантажопiдйомнiсть машини – 1569 кг, а максимальна
висота вивантаження – 2649 мм. Завдяки своїм технiчним
характеристикам має високi показники маневреностi та
продуктивностi, виконує задачi будь-якої складностi незалежно вiд умов експлуатацiї.
Серед багатьох переваг мiнi-навантажувача Bobcat
S770 окремо слiд видiлити його працездатнiсть,
багатофункцiональнiсть та стiйкiсть на будь-якiй поверхнi.
Високу продуктивнiсть роботи забезпечує потужний двигун
Kubota V3800-DI-T-E3, що обладнаний функцiєю охолодження рiдиною.

Нова технiка

Автотранспортний парк ДП «МТП «Южний» поповнений
трьома новiтнiми вантажними самоскидами Renault
Зазначенi самоскиди належать до
великовантажних мототранспортних засобiв
та призначенi для виконання широкого спектру
робiт. Пiдприємство планує використовувати
цi автомобiлi у технологiчних операцiях при
вантажно-розвантажувальних, будiвельних
роботах тощо.
Самоскиди були закупленi у офiцiйного дилера
автомобiлiв Renault на територiї України у вiдповiдностi до
правил проведення електронних торгiв.

Технiчнi характеристики задовольняють сучасним вимогам
до подiбної вантажної технiки. Автомобiль має двигун, який
вiдповiдає екологiчним нормам – ЕВРО-5, його потужнiсть –
440 к.с. Допустиме корисне навантаження становить понад
30 тонн. Об’єм кузова 20 м3. Робоче мiсце водiя обладнане
кондицiонером та обiгрiвачем, дистанцiйним керуванням усiма
дзеркалами зовнiшнього огляду, електричними склопiдiймачами,
має широкий спектр налаштувань сидiння та керма для забезпечення комфортних та безпечних умов працi. Окрiм цього,
автомобiль оснащений сучасними системами безпеки, якi дозволять зробити процес перевезення бiльш безпечним.

Новини Адмiнiстрацiї МП пiвденний

Пiдсумки минулого року, плани на рiк прийдешнiй
Новий 2022 рiк набирає обертiв i ми традицiйно
пiдбиваємо пiдсумки роботи минулого й
ставимо амбiтнi завдання на рiк прийдешнiй! У
2021 роцi морський порт Пiвденний утримав
лiдерство у галузi з вантажообiгу – 53 млн 470
тис. тонн вантажiв було оброблено портовими
операторами за рiк.
Власнi абсолютнi рекорди: у листопадi встановлено новий
рекорд перевантаження зернових за мiсяць – 1342,9 тис. т.
Це бiльше за рекорд серпня (2021) на 26,7 тис. т.
17 грудня – новий абсолютний рекорд вантажообiгу за

добу – 339,9 тис. т. Це бiльше за рекорд квiтня (2020) на
15,3 тис. т.
Також у груднi (2021) – абсолютний рекорд мiсячного
перевантаження – 5774,9 тис. т вантажiв. Це на 156,7 тис. т
бiльше максимального показника вантажообiгу у квiтнi (2020).
Крiм того, виконано один iз заходiв Плану розвитку
МП Пiвденний – «Будiвництво другої головної колiї на
дiлянках 5 км – 12 км» у рамках розвитку залiзничного
вузла ст. Чорноморська – ст. Берегова.
Реалiзовано проєкт «Реконструкцiя будiвлi корпусу
№ 103 ЮФ ДП «АМПУ»: створенi примiщення з вiдповiдними
мiкроклiматичними умовами для зберiгання архiвних справ,

ТОП-5 Велетнiв Пiвденного у 2021 роцi
1024,9 тис. тонн руди пiдняла на борт
п’ятiрка найбiльш великотоннажних
суден, якi оброблялися у морському порту
Пiвденний у 2021 роцi. Дедвейт кожного з
них перевищує 200 тис. тонн. Це судна типу
Capesize:

MARAN FRIENDSHIP: дедвейт – 209,3 тис. т. Причал
№6 – 205,3 тис. т руди.
HELGA OLDENDORFF: дедвейт –209,1 тис. т. Причал
№5 – 205,3 тис. т руди.
MP THE KRAFT: дедвейт – 209,2 тис. т. Причал №20 –
123,8 тис. т руди; причал №5 – 81,5 тис. т руди. Всього –
205,3 тис. т руди.

а також придбано та встановлено джерело резервного
енергопостачання.
Для вiдновлення «0» категорiї навантажень на причали
№№ 5, 6 морського порту Пiвденний протягом 2022-2024
рокiв передбачено проведення їх капiтального ремонту.
Наразi оголошено тендер на закупiвлю робiт.
У 2021 роцi за пiдтримки Профспiлки фiлiї 65 працiвникiв
оздоровлено у СП «Портовик», ще 21 – у санаторiях України.
Путiвки до оздоровчих таборiв отримали 69 дiтей, 9 – за
льготними умовами.
Дякуємо всьому колективу Адмiнiстрацiї та портовим операторам МП Пiвденний за професiоналiзм та згуртованiсть!

STELLA TESS: дедвейт – 210,9 тис. т. Причал №5 – 204,7
тис. т руди.
MP THE HIGHTOWER: дедвейт – 209,1 тис. т. Причал
№20 – 119,3 тис. т руди; причал №6 – 85,0 тис. т руди;
всього – 204,3 тис. т руди.
Нагадаємо, у перiод з сiчня по грудень 2021
року в МП Пiвденний було оброблено 1001 судно,
зокрема 121 – типу Capesize (дедвейт понад 150
тис. т.).
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Профком у дiї
Сьогоднi на базi вiдпочинку ДП «МТП «Южний»
за доброю багаторiчною традицiєю портовики
вiдзначили Хрещення Господнє (Йордан). Про все
необхiдне для належного святкування профспiлка
пiдприємства потурбувалась заздалегiдь: три
автобуси забезпечили трансфер з порту та мiста
Южне, в будиночках бази включили опалення та
пiдготували рушники, на набережнiй облаштували
столи з гарячими напоями та солодощами, для
пам’ятних свiтлин створили чудовi фотозони.
Порадувала портовикiв i виставка новорiчних дитячих
робiт, а особливу атмосферу свята створили колядки та
щедрiвки у виконаннi маленьких вихованцiв дитячого садочку «Лелеченя».
Сергiй МАСЛОВ, голова профспiлки ДП «МТП
«Южний»: «Портовики – люди, якi багато i важко працюють.
Наша ж задача зробити так, щоб вони могли отримати заряд
сили, бадьоростi та хорошого настрою. Вiд цього напряму
залежать виробничi показники. I як показує наш багаторiчний
досвiд, Водохреще з його традицiйним купанням якнайкраще

Святкуємо Водохреще
сприяє тому, що люди повертаються до роботи з вiдчуттям
особливої благодатi, миру в серцi та натхнення. Недарма
вважається, що йорданська вода має чудодiйну силу. А
здоров’я портовикiв i їх гарний настрiй – це, якраз, i є турбота
профспiлки та адмiнiстрацiї»!
Аби все пройшло у вiдповiдностi до церковних канонiв, на
святкування запросили настоятеля кошарської церкви Божої
Матерi – отця Михайла. Вiн, як i належить, освятив воду,
окропив нею присутнiх, привiтав зi святом Хрещення Господнього та благословив на купання. Пiсля цього найвiдважнiшi
занурились у крижану купiль. Усi вони згодом зiзнались, що
пережили незабутнi емоцiї.
Сергiй КАПIШИНСЬКИЙ, лiкар-терапевт МСЧ: «Я
практикую здоровий спосiб життя i купаюсь у морi майже
щодня, не зважаючи на пору року. I жодного разу не було
нi нежитi, нi температури. Але сьогоднi вода особлива. Пiсля
купання таке вiдчуття, що очищається не тiльки тiло а й душа».
I справдi, вiддавна в народi освячену на Водохреще

Робочi буднi

воду вважають лiкувальною, навiть, цiлющою, i переконанi,
що вона заряджає позитивною енергiєю та позбавляє вiд
депресiй. Залишається загадкою i той факт, що така вода не
псується, не має запаху i може зберiгатися протягом року.
Ольга IШКОВА, судновий кухар портофлоту:
«Сьогоднiшнє йорданське купання для мене перше у життi.
Взяла приклад з колег i анi трохи не шкодую. Найважче
було роздягнутися, бо тодi найбiльш зимно. Але вода одразу зiгрiває, навiть не хочеться з неї виходити. Коли обтираєшся рушником, тiло аж пече, але головне – особливе
вiдчуття легкостi, бадьоростi i чудового настрою», – дiлиться
враженнями Ольга i запевняє, що вiдтепер буде постiйно
дотримуватись цiєї традицiї.
Як би там не було, Водохреще – свято, що згуртовує наш колектив, робить його сильнiшим, витривалiшим та здоровiшим,
як фiзично, так i духовно! Саме ним завершується зимовий
цикл рiздвяних свят i ми бажаємо усiм здоров’я, миру, радостi
та Божої благодатi на весь рiк!

Новини спорту

Справжня зима на пiдприємствi
Чарiвним став порт пiд бiлоснiжною ковдрою
снiгу! Така морозна краса надихає портовикiв
на новi звершення, але й додає роботи та певних
труднощiв. Та нашi герої iз завзяттям впоралися
iз зимовими негараздами i разом з технiкою
очистили дорiжки та проїзди на територiї
пiдприємства вiд снiгу.
Вiд самого свiтанку, у день снiгопаду, працiвники дiльницi

5-6 лютого 2022 року
вiдбудеться

благоустрою РБУ та спiвробiтники адмiнiстративногосподарського вiддiлу нашого пiдприємства, озброївшись
лопатами та взявши на допомогу спецтехнiку, рушили на
боротьбу зi стихiєю. Буквально за лiченi години нашим героям
вдалося привести до ладу прилеглу до порта територiю –
зробити її охайною, гарною i, головне, безпечною.
Дякуємо нашим працiвникам за їх важливу роботу та насолоджуємося зимовими пейзажами нашого пiдприємства
разом!

ЧЕМПIОНАТ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТI
З КIКБОКСИНГУ BAKO
(татамi)

НА КУБОК ДП «МТП «ЮЖНИЙ»
в спортивнiй залi ПК «Дружба» мiста Южне,
пл.Перемоги,1.
(роздiли: поiнт-файтiнг, лайт-контакт, кiк-лайт, музичнi
вправи)

Не забудьте привiтати з днем народження!
29сiчня.КостинаО.I.,ЛукiянчукО.В.,МедведєваН.А.,
Трикоцький М.М.
30 сiчня. Градусов М.О., Гринишин В.В.,
Жемаркiна К.А., Загорняк О.О., Караваєва З.О.,
Коваленко М.I., Куц М.I., Лисицький Ю.А.,
Марiчєнко О.С., Рубан В.В., Сафарян К.Е.,
Щербина В.М.
31 сiчня. Бабiй I.Г., Бондаренко В.Ю., Гадайчук I.М.,
Жежера В.В., Зеленчук О.В., Латенко О.Є., Марченко О.М.,
Непомящий О.В., Рибiй О.Л., Тимофєєв Г.Г., Фомiна Н.С.,
Чебан В.В., Щельнiков В.П.

1лютого. АртюхiнВ.О.,ВажеловськаА.В.,ЛуценкоЄ.В.,
Полякова О.О., Ярош С.В.
2 лютого. Агiбалов К.С., Анiсiмов О.А., Балакiн А.М.,
БогуцькаН.С.,ВакарчукР.П.,ГрибоносО.В.,ЄрьоменкоI.В.,
Єфiменко I.П., Кiчко Д.В., Койса Л.М., Кузьменко О.Р.,
Марiн С.С., Матвєєв Є.В., Нiконенко М.О.,
Остапенко А.Л.
3лютого.АтанасоваА.Ю.,IгнатьєвМ.I.,КоровiнО.М.,
Кравченко С.Д., Кривенко С.О., Назарук I.А.
4 лютого. Бабiй О.О., Iванов П.В.
5 лютого. Дяченко С.О., Єгорова Л.Г., Косянчук О.В.,
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Мошкiн Є.В., Слободянюк В.В., Степанець В.Ю.,
Чабан С.В.
6 лютого. ЛихошерстК.Л.,МатейкоВ.М.,НосовМ.О.,
Сторчак Г.М., Томайли М.I., Фролова Н.М.,
Яворський О.О.
7 лютого. Клименюк В.М., Копишинський В.Г.,
Кошник В.А., Ломаєв Ю.Г., Образцов С.А., Тимофєєв В.К.,
Титенко Ю.В., Фомич Л.М., Фуч А.I.
8 лютого. Вань О.В., Волков К.Е., Новиков О.М.,
Полiщук В.П., Пугачова Н.В., Савiн Р.А., Сарак С.Д.,
Широбокова Л.А., Шляхта О.С.
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9 лютого. Вiрич О.П., Гросу I.Ф., Коржов I.I.,
Лотоцький В.Д., Луценко М.Ф., Мацюх О.А.,
Мiрошнiченко О.О., Полтавець О.I., Потапенко О.М.
10лютого. БiлошицькийА.М.,БорисенкоВ.А.,БутенкоО.О.,
Iванчук О.В., Iльченко О.С., Коваль В.А., Конфетюк А.Д.,
КруковськаК.А.,ЛахманО.Ю.,МаковiйВ.А.,МартiнайтiсВ.А.,
МединськаС.В.,МельничекС.М.НiколаєнкоО.М.,ПоповаI.М.,
Рибальченко С.В., Сторожук Д.I., Чернецький П.Г.
11 лютого. Гущiн В.I., Деркач О.I., Ковальчук В.I.,
Нiкiтiн В.М., Петрик М.Р., Петровська I.Г., Прокопець О.В.,
Репецька М.М.
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