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Результати роботи

Дорогi жiнки!
Вiтаємо з чудовим весняним святом любовi та краси – Мiжнародним жiночим днем
8 березня! Це свято наповнено вдячнiстю та шаною до жiнок. Ваша нiжнiсть й доброта, душевна щедрiсть й вмiння оточити турботою створюють родинний затишок
та гармонiю, дарують нам радiсть та натхнення. Ваш творчий потенцiал, талант,
відчуття краси, оптимiзм й мудрiсть – запорука благополуччя нашого пiдприємства.
Бажаємо Вам мiцного здоров’я, пiднесеного настрою та успiхiв у всiх починаннях.
Нехай щастя й добробут незмiнно супроводжують Вас i тих, хто поруч. Щоб кожен
день вашого життя був осяяний любов’ю та увагою ваших рiдних й друзiв! Зi святом!
З повагою,
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй КОВШАР
та голова профспiлкового комiтету Сергiй МАСЛОВ

Любi жiнки!
Адмiнiстрацiя морського порту Пiвденний i Профспiлковий комiтет вiтають вас iз
прекрасним святом весни та краси – з 8 березня! Це ви даєте життя i додаєте до
нього наснаги. Це ви надихаєте на звершення i перемоги! Жiнкам сьогоднi вдається не
тiлькi зберiгати традицiйнi цiнностi й дбайливо виховувати дiтей, а ще i досягати значних успiхiв у професiйному та особистому розвитку, проявляти соцiальну активнiсть
i комунiкабельнiсть. Нехай поруч завжди будуть любов та розумiння рiдних, дружня
пiдтримка товаришiв та колег. Щоб кожен прийдешнiй день ви зустрiчали з посмiшкою,
блиском в очах, передчуттям радостi, впевненiстю та душевним спокоєм!
З повагою,
начальник адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Олександр БАСЮК
та голова профспiлкового комiтету Юлiя ПАНЬКОВА
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Нашi люди
Безперечно, жінки, що працюють в «Южному» – особливі. Кожна прекрасна
і талановита по-своєму, але є те, що усіх їх об’єднує: досконале знання
своєї справи, вміння працювати і щира любов до рідного підприємства. Вони
з легкістю опановують будь-яку професію, все контролюють, все встигають,
залишаючись при цьому тендітними, ніжними та вродливими. Про що думають
та говорять ті, кого нагородили до свята за чудову роботу, читайте у нашому
матеріалі:

Про що

Валентина АНДРЮШКО,

Ольга ЦАХНІВ,

фахівець з обліку господарства зв’язку

кухар їдальнї №2 комбінату
громадського харчування та торгівлі

Облік матеріальних цінностей підрозділу,
заявки на їх придбання та списання, чистота
приміщень, дотримання санітарно-гігієнічних
вимог, протипожежний стан кабінетів та
багато інших обов’язків – це все її відповідальність. Роботу свою знає і любить. В
чоловіках-колегах цінує працьовитість та
професіоналізм, а головною і найкращою
людиною у житті для неї завжди є коханий
чоловік – відповідальний, сміливий та турботливий. І, звичайно, двоє красенів – онуків.
Валентина любить море і квіти, вирощені
власними руками на дачі. Мріє побачити
онуків дорослими і щоб в Україні настав мир.

40 років вона смачно годує людей. Колись –
моряків, а зараз портовиків, в більшості докерів. Жодних секретів у приготування страв
для неї не існує. Приготує що завгодно. Іншої
професії собі не уявляє. Чоловіків-колег цінує
за стриманість та повагу до жіночої праці,
а коханого чоловіка – за розуміння та підтримку в будь-якій ситуації. Проте найголовнішими чоловіками для Ольги залишаються
онуки. Їм вона приділяє особливу увагу і
більшість вільного часу. Із задоволенням вирощує квіти і городину на дачі та мріє, щоб
усі близькі та рідні були здорові.

Галина ГАМАЛІЙ,

Жанна ПРИЩИНСЬКА,

медсестра медико-санітарної частини

працівник відділу охорони
служби морської безпеки

Колись вона боялась одного вигляду крові,
але бажання стати медиком перемогло, бо
звикла бути першою у всьому і завжди вчилась на «відмінно». В медицині вже багато
років, останні шість працює з лікарем-інфекціоністом. Робота специфічна і дуже важлива,
особливо для певної категорії працівників.
В чоловіках-колегах цінує гострий розум і
вміння швидко приймати рішення. Переконана, що жінці для щастя необхідна увага, доброта та взаєморозуміння в родині. Любить
мандрувати, зустрічатись із друзями та мріє
про щастя улюбленого сина.

Її відповідальність – чистота та порядок
приміщень, де працюють найсерйозніші
люди порту. Колектив свій вважає найкращим, бо це дисципліновані, виховані та
уважні чоловіки – завжди допоможуть та
підтримають. Головним у житті є родина –
чоловік та син. Переконана, для щастя має
бути повна гармонія у стосунках і над цим
мають працювати обоє: і чоловік, і дружина.
Вона любить активний відпочинок з друзями
та сім’єю, мріє про власний будинок і можливість більше мандрувати, щоб побачити,
як живуть люди в інших країнах.

Ганна КАЛІНІНА,
завідувачка пральні

Наталія ОСИПЕНКО,
тальман вантажнорозвантажувального району-2

Вона піклується про чистий одяг не лише
портовиків, а й працівників більшості підприємств та компаній, що працюють в акваторії
порту. Найбільше в роботі подобається
впроваджувати інновації. В чоловіках-колегах цінує стриманість та вміння прийти на
допомогу, а головним у житті вважає міцну
сім’ю. У вільний час любить шити, готувати,
грати у шахи. Мріє про дружню родину, дітей і вважає, що жінці для щастя необхідно
відчувати себе коханою і щоб поряд був
надійний чоловік.

Вона контролює вагу кожного вагону на
причалі і вважає свою роботу дуже цікавою,
бо протягом зміни спілкується з великою
кількістю людей. В більшості це – чоловіки,
які завжди підтримають і, за потреби, допоможуть в роботі. Саме за це вона і цінує
своїх колег. Себе вважає щасливою жінкою
і мамою, бо кохана, оточена увагою і турботою найкращих у світі чоловіка та дітей.
Переконана, це саме те, що необхідно жінці
для щастя і бажає цього кожній. Мріє,
щоб були здоровими усі люди а, особливо,
близькі та рідні.

Жанна БАХУР,

Наталія ГІРМАН,

медсестра медико-санітарної частини

днювальний буксиру
«Володимир Іванов» портофлоту

Вона знає усіх портовиків, що хворіють,
тому що реєструє, виписує чи продовжує
кожен лікарняний лист. Колись мріяла стати
лікарем-педіатром, але надала перевагу сім’ї,
бо зустріла своє щастя і народила двох синів. А
заочної форми навчання у лікарів, як відомо не
буває. Але не шкодує, бо має дружню родину –
коханого чоловіка, чудових дітей та улюблену
роботу. Сімейний затишок і кохання – це саме
те, що необхідно жінці для щастя, переконана
Жанна. У вільний час пише пейзажі аквареллю,
вишиває картини хрестиком, робить авторські
ляльки (допомагає знання анатомії) і, як кожна
мама, мріє про щастя своїх дітей.

Василина КОСАР,

ЇЇ робота – чисті та охайні каюти і ситий
екіпаж. Найбільше подобається відчувати особливу атмосферу злагодженої роботи команди
під час швартувальних робіт та коли буксир
виходить на рейд. Там часто можна побачити
дельфінів, які супроводжують судна. Свій колектив вважає ідеальним, адже відомо, що моряки,
апріорі, джентльмени. Але на першому місці,
все ж родина, а її здоров’я та затишок в домі –
головний пріоритет. Наталя любить мандрувати
з чоловіком, вишивати бісером картини та вирощувати орхідеї. Мріє, щоб щастя в її родині
тривало все життя і ще про… велику квартиру.

Людмила КУЦ,

працівниця рухомого складу автобази

інженер вантажнорозвантажувального району №2

Вона родом з Карпат, але вже 10 років
живе і працює біля моря, яке надихає її не
менше ніж рідні гори. Роботою задоволена,
адже її оточує дружній колектив чоловіків,
які завжди підтримують та піднімуть настрій.
Окреме місце у житті займає творчість,
у вільний час із задоволенням в’яже, вишиває бісером, малює картини. Це надає
нашій героїні відчуття гармонії та спокою.
Вона вважає себе щасливою людиною, і ділиться головним секретом щастя з любов’ю
ставитись до людей і дякувати за кожний
прожитий день.

Вона відповідає за мобільний і голосний
зв’язок, радіостанції, комп’ютерну техніку
та контрольно-вимірювальні прилади. За
майже 30 років роботи знає найдрібніші
нюанси. Спілкується, в більшості, з чоловіками – зв’язківцями, комп’ютерниками,
метрологами. Цінує, коли у колег слова не
розходяться з ділом, а ідеалом вважає свого
чоловіка – люблячого та відповідального. Завдяки його увазі та піклуванню відчуває себе
щасливою жінкою. Обожнює свою родину,
любить зустрічатись з друзями та мріє про
щастя сина і здоров’я рідних.

Пишаємося вашими успіхами і радіємо кожному досягненню.
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говорять жінки
Жанна ЗАБОТIНА,

Людмила КАЗIМIР,

економiст з облiку i аналiзу
фiнансового вiддiлу

машинiст насосних установок КНС
дiльницi водопостачання i каналiзацiї ТВГ

Жанна Володимирiвна працює в порту
вiдносно недовго – 3 роки, за плечима чималий досвiд роботи в сферi фiнансiв. Свою
роботу жiнка обожнює, це вiдчувається одразу. Жанна Заботiна активна та багатогранна
особистiсть. Вона веде активний спосiб життя –
займається спортивними танцями. Понад усе
цiнує родинний затишок. Найголовнiшим
у життi кожної людини працiвниця вважає
любов у всiх її проявах. «Жiнцi дуже важливо
бути коханою, так вона квiтне та розвивається i в iнших сферах», – пояснює Жанна
Володимирiвна.

На пiдприємствi позмiнно працюють 4
машинiсти, якi обслуговують насоснi установки, Людмила – одна з них. В прийдешньому
роцi вiдзначить ювiлей роботи на пiдприємствi –
20 рокiв. Понад усе працiвниця цiнує родинну гармонiю та затишок. Надає перевагу
вiдпочинку на дачi в оточеннi рiдних. Вважає,
що для жiночого щастя перш за все потрiбна
мiцна родина, повна чаша, так би мовити.
«Бачити своє продовження на землi, дiтей та
онукiв – от справжнє щастя та сенс життя», –
впевнена жiнка. Кожнiй жiнцi-колезi вiд чистого серця бажає кохання та щасливої долi!

Свiтлана КРАВЧЕНКО,
працiвник виробничих i службових
примiщень дiльницi теплопостачання ТВГ
Свiтлана Олександрiвна вже понад 30
рокiв працює на дiльницi теплопостачання
ТВГ пiдприємства. На її тендiтних плечах –
робота по дотриманню чистоти та порядку.
Свiтлана Кравченко зi справжньої мiцної сiм’ї
портовикiв: її чоловiк до виходу на пенсiю трудився в автобазi порту, а зараз там працює їх
син. Працiвниця iз натхненням розповiдає про
своє захоплення – вишивку бiсером! З нагоди
свята 8 березня Свiтлана зичить колегамжiнкам мiцного здоров’я, родинного затишку
та душевної рiвноваги! Запорукою щастя
кожної жiнки вона вважає правильний баланс
помiж робочим часом i часом вiдпочинку.

Ольга КУДIНА,
технiк виробничо-технiчного
вiддiлу РБУ

Наталiя ЛЕСИК,
фахiвець сектору автоматизованих
систем керування виробництвом РММ
Наталiя Валентинiвна вiдповiдає за
автоматизацiю технологiчних систем
ремонтно-механiчних майстерень та займається закупками. У працiвницi мiцна
родина, чоловiк працює поряд, вiн – портовик з 15-рiчним стажем. Поза роботою
Наталiя – турботлива мати. Найкращим
вiдпочинком вважає прогулянки морським
узбережжям. Наталiя впевнена, що щастя
для кожної людини – це перш за все любов у
найрiзноманiтнiших її проявах. «Любiть, будьте любимi та частiше робiть те, що приносить
радiсть та надихає!» – радить Наталiя Лесик.

Олена ЦАХНIВ,
працiвник виробничих i службових
примiщень вагоноперекидача

Ольга Володимирiвна, чарiвна молода
жiнка, займається документообiгом всього
вiддiлу, а це чималий обсяг. З нагоди свята Ольга Кудiна зичить всiм жiнкам порту
миру, добра та тiльки сонячних безхмарних
днiв! Вважає, що жiнцi для щасливого життя
необхiдне мiцне здоров’я та родинний затишок. «Будьте завжди впевненими в собi,
будьте оптимiстами та цiнiть саме життя – це
безцiнний скарб, який є в кожного!» – додає
працiвниця.

Ця чарiвна жiнка з променистими очами
та магнетичною посмiшкою працює в порту
вже 20 рокiв. ДП «МТП «Южний» для неї
не просто мiсце роботи, то є справжнiй дiм,
де квалiфiкованi спецiалiсти-колеги водночас твої друзi. Весь свiй вiльний час жiнка
придiляє маленькiй онучцi Нiколь, яку любить
до нестями. Своїм колегам-жiнкам Олена
Iллiвна з нагоди свята хоче побажати щастя,
здоров’я, радостi та вдачi. «Найголовнiше
для жiнки – знати, що її цiнують i люблять.
Будьте щасливi!» – каже Олена Цахнiв.

Любов БУГАЙ,

Оксана ЮФЕРОВА,

робiтник зеленого будiвництва
дiльницi з благоустрою РБУ

інженер з управління проектами сектору
програмування та постановки задач ІОЦ

Любов Якiвна – робiтник зеленого
будiвництва ДП «МТП «Южний», ветеран
порту. Свою роботу працiвниця дуже любить
та i в свiй вiльний час залюбки займається
ландшафтним дизайном. «Для кожної людини дуже важливо займатись справою, яка
подобається, адже це заряджає енергiєю
i приносить справжнє щастя», – впевнена
працiвниця. У Любовi Якiвни багато друзiв i
рiдних, з якими вона пiдтримує теплi стосунки.
Жiнка радить усiм оточувати себе привiтними
людьми, спiлкування з якими приносить лише
позитивнi емоцiї.

У серпні 2021 року Оксана Іванівна буде
відзначати особистий професійний ювілей –
10 років роботи в порту. Оксана Юферова
дуже відкрита, активна та легка на підйом
людина. П’ять разів на тиждень вона відвідує
спортзалу. Понад усе любить подорожувати,
із завзяттям займається гірського-лижним
спортом: вже понад 15 років їздить кататись на
лижах з компанією друзів-однодумців. Жінка
вважає, що для справжнього щастя важливо
бути оточеною рідними та близькими за духом людьми, займатись улюбленою справою
та дотримуватись здорового способу життя.

Анастасiя ДАНIЛОВА,
працiвник виробничих i службових
примiщень їдальнi №3
Анастасiя Борисiвна з 2014 року працює на
вартi чистоти та порядку їдальнi №3.Вiд роботи
отримує справжнє задоволення. Цiнує та поважає своїх колег. Анастасiя Данiлова вважає, що
для щастя жiнцi потрiбно утворити свою власну
сiм’ю, де панували б гармонiя та любов. Жiнка
понад усе мрiє зустрiти «правильну» людину,
побудувати мiцнi стосунки та знайти своє жiноче
щастя. Напередоднi жiночого свята бажає своїм
колегам благополуччя, радiсних посмiшок, натхнення, краси, злагоди та, безумовно, любовi:
«Залишайтеся таким ж неймовiрними!»

Оксана КАЧУРОВСЬКА,
провiдний iнженер служби
охорони працi
Оксана Михайлiвна займається закупками,
забезпечує порт засобами iндивiдуального
захисту, спецодягом, спецвзуттям. В порту
вже 13 рокiв. Душевний спокiй працiвниця
знаходить в живописi: пише картини маслом
i навiть посiдала I мiсце у конкурсi талантiв
серед працiвникiв ДП «МТП «Южний».
«Найголовнiше в життi – це самореалiзацiя
та творчiсть! Це робить людину щасливою, а
пiдтримка та любов рiдних надають крила», –
дiлиться думками Оксана Михайлiвна. З нагоди свята бажає своїм колегам вмiти отримувати
задоволення вiд роботи та вiд життя в цiлому.

Пам’ятайте, Ви – прекрасні, унікальні, неймовірні! Живіть яскраво і будьте по-справжньому щасливі!
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ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Чоловiки порту «Южний» вiтають
зi святом весни своїх чарiвних колег

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ РАЙОН №2:
«Бажаємо, щоб кожен день приносив радiсть i у всiх справах супроводжував успiх!»

ПОРТОФЛОТ:
«Що може бути красивiшим за море? – звичайно ж Ви – нашi неперевершенi колеги.
Нехай мрiї здiйснюються!»

ВНУТРIШНЬОПОРТОВА МЕХАНIЗАЦIЯ:
«Будьте щасливими та коханими. Ми Вас цiнуємо!»

СЛУЖБА МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ:
«Ми любимо це свято вже за те, що воно наповнене Вашою жiночою чарiвнiстю! Залишайтеся
такими завжди!»

ВIДДIЛ ГОЛОВНОГО ЕНЕРГЕТИКА:
«Завжди дивимося на Вас iз захопленням! Ви – найкращi!»

РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ:
«Щоб кожна мить життя була сповнена теплом сонячних променiв, щастям та свiтлими
почуттями!»

АВТОБАЗА:
«Бажаємо безлiч приємних сюрпризiв, квiтiв, усмiшок, гарного настрою!»

РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНI МАЙСТЕРНI:
«Нехай здiйсняться усi сподiвання i вiдкриються новi можливостi. Ваша краса нас надихає!»

IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР:
«Гарного настрою, стрiмкої кар’єри, фiнансової стабiльностi, яскравих вражень!»

ГОСПОДАРСТВО ЗВ’ЯЗКУ:
«Завдяки Вам, ми завжди йдемо на роботу в гарному настрої. Зi святом!»

МЕДИКО-САНIТАРНА ЧАСТИНА
ТА КОМБIНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГIВЛI:
«Залишайтеся такими ж нiжними та милими. I посмiхайтесь частiше!»

ЗАГIН ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ:
«Нехай полум’я Ваших сердець нiколи не згасає. Ви – неперевершенi!»

Не забудьте привiтати з днем народження!
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