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Результати роботи

ДП «МТП «Южний» успiшно
приймає судна-велетнi

ДП «МТП «Южний»
забезпечує найвищий
рiвень соцiальних
гарантiй у галузi
За 2 мiсяцi 2021 року пiдприємство виплатило
185,5 млн. гривень заробiтної плати, що
на 28,4 млн. грн. (+18,1%) бiльше, нiж за
аналогiчний перiод 2020 року. З сiчня 2021
року надбавка за вислугу рокiв виплачується
щомiсячно. Це дозволяє зробити розрахунок
середньої заробiтної плати бiльш рiвномiрним
та справедливим у вiдповiдностi до актуального
Порядку обчислення середньої заробiтної плати.
Структура заробiтної плати включає в себе: основну,
додаткову та iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.
За 2 мiсяцi 2021 року ДП «МТП «Южний» виплатило 63,6
млн. гривень основної зарплати, 58,7 млн. гривень додаткової зарплати та 63,2 млн. гривень заохочувальних та
компенсацiйних виплат.
Система додаткової зарплати складається з багатьох складових, що є регулярними (щомiсячна премiя всiм працiвникам
в залежностi вiд результатiв роботи порту, надбавка за
вислугу рокiв, вiдпускнi) та нерегулярними (матерiальна
допомога, заохочувальнi премiї, 13 заробiтна плата).
«Колектив ДП «МТП «Южний» невпинно доводить високу зацiкавленiсть у позитивних результатах та ефективнiй
вантажопереробцi. Саме цей орiєнтир допомагає пiдприємству
бути найкращим серед державних стивiдорних компанiй. У
свою чергу адмiнiстрацiя та профспiлковий комiтет максимально пiклуються про добробут спiвробiтникiв. Враховуючи
сучасний стан розвитку країни, ми намагаємося захищати та
ефективно пiдтримувати достойний рiвень життя портовикiв», –
зазначає в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

38 суден оброблено на ДП «МТП «Южний»
протягом 2 мiсяцiв 2021 року, включаючи
13 балкерiв типу Capesize. Цей результат
залишається на рiвнi минулого року (37 суден
за аналогiчний перiод у 2020 роцi). Традицiйно
основним вантажем є залiзорудна сировина.
Всупереч складним погодним умовам портовики ефективно переробили залiзоруднi обкотишi та концентрат з
Пiвнiчного, Пiвденного, Iнгулецького та iнших ГЗК.
Держстивiдор активно завантажує та розвантажує судна
типу Capesize. Найбiльшими великотоннажними суднами
у 2021 роцi були Capricorn Sigma (дедвейт 181 305 т),

Montecristo (дедвейт 180 093 т) та Star Marianne (дедвейт
178 906 т).
Швартування гiгантських балкерiв забезпечується буксирами портофлоту ДП «МТП «Южний». Глибини бiля причалiв
та потужнi буксири дозволяють держстивiдору гiдно конкурувати та отримувати високi виробничi результати.
Нагадаємо, з початку 2021 року ДП «МТП «Южний»
розвантажило п’ять суден з елементами для вiтроелектростанцiї, що будується бiля Сичавки. Портовики
обробили судна з негабаритними елементами та комплектуючими для вiтрогенераторiв. Цей новий для пiдприємства
вантаж обробляється на регулярнiй основi з осенi 2020
року.

ТОП-5 найбільших суден, які заходили в порт Південний у лютому
Сумарно на «кейпсайзи» було навантажено
806,5 тис. тонн руди.
Щомісячнийрейтинг«ВелетніПівденного»,лютий‘21:
AZUL LIBERO – «кейпсайз», дедвейтом 203,3 тис. тонн,
оброблявся на причалі №19.
На борт судна було навантажено 146,2 тис. тонн руди.
CAPRICORN SIGMA – балкер, дедвейтом 181,3 тис.
тонн, оброблявся на причалі №6.
На борт судна було навантажено 175,5 тис. тонн руди.
KSL SANTIAGO – судно, дедвейтом 181,0 тис. тонн, оброблялося на двох причалах порту. Спочатку на причалі №9
з судна було вивантажено 133 тис. тонн вугілля, пізніше на
причалі №5 – навантажено 177,8 тис. тонн руди.
CAPE TREASURE – «кейпсайз», дедвейтом 180,2 тис.
тонн, оброблявся на причалі №18.
На борт судна було навантажено 132,5 тис. тонн руди.
OCEAN CLARION – балкер, дедвейтом 176,9 тис. тонн,
навантажувався на двох причалах порту. Спочатку на причалі №19 – 115,9 тис. тонн руди, після на причалі №6 – 58,6
тис. тонн руди.
Прес-служба адміністрації морського порту Південний
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Свято
Жiнки – джерело свiтла, любовi i краси. Ви –
найчарiвнiшi та неперевершенi. Для вас хочеться
творити, вас хочеться дивувати. Тому в цьому роцi
ми створили особливу, насичену програму свята:
дивовижна фотозона, кендi-бар, люди-загадки
мiми, передбачення майбутнього, професiйний
фотограф, фольклорна кельтська музика i
звичайно ж вiдеоклiпи. Чарiвнi спiвробiтницi
«Южного» надовго збережуть теплi спогади про
чудове свято.
Нiжнi декорацiї створили святкову атмосферу, а фотограф вiдобразив радiснi емоцiї прекрасних жiнок. Для ще
бiльшого пiдняття настрою на кендi-барi були розмiщенi
солодкi частування.
Загадковi мiми вмiють багато чого сказати мовою жестiв.
Кожна спiвробiтниця вiдчувала, що вона особлива та їй
щиро радi. За допомогою пантомiми вони розважали
гостей, не давали їм нудьгувати. Крiм того, всiх робiтниць
порту «Южний» чекав ще один сюрприз – передбачення
майбутнього.
В актовiй залi вiдбулися урочистi збори. У теплiй
атмосферi жiнки пiдприємства отримали привiтання вiд
в.о. директора Сергiя Ковшара та голови профспiлки
Сергiя Маслова. З нагоди свята та за сумлiнну працю

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Посмiхнiться,
Ви чарiвнi!
кращих жiнок нашого пiдприємства нагородили почесними грамотами та подяками ДП «МТП «Южний», а
також Южненської мiської ради та Одеської обласної
державної адмiнiстрацiї.
Виступ групи «Jolly’s» занурив усiх в атмосферу справжнiх
iрландських веселощiв i вiдмiнного настрою.
Особливе захоплення викликав вiдеоклiп за участю
дiтей-портовикiв. Маленькi диспетчери, iнженери, докери,
медсестри, кухарi та навiть директор виконали душевну
пiсню для прекрасної половини нашого колективу. Вони
до слiз розчулили усiх присутнiх та викликали море приємних емоцiй.

Нашi люди

Вiтаємо з 35-рiчним ювiлеєм!
Олена Петрiвна Горшкова у 1986 роцi почала
працювати на ДП «МТП «Южний»! Вона – ветеран
порту, а цього року працiвниця вiдзначає своєрiдний
ювiлей – 35 рокiв сумлiнної роботи на пiдприємствi.
Олега Горшкова почала працювати на ДП «МТП «Южний»
на посадi електрика у вiддiлi головного енергетика. У 1993
роцi була органiзована дiлянка контрольно-вимiрювальних
приладiв, де Олена пропрацювала 15 рокiв. У 2008 роцi була
запроваджена служба метрологiї пiдприємства. Наразi це вiддiл,
де працюють сiм портовикiв: начальник вiддiлу, чотири слюсарi
КIП та два iнженери. У 2010 роцi Олена успiшно закiнчила
Одеський державний iнститут вимiрювальної технiки, здобувши

квалiфiкацiю iнженера з метрологiї. Пiсля здобуття вищої освiти
перейшла на посаду iнженера свого вiддiлу.
«Наш вiддiл займається повiркою приладiв на всьому
пiдприємствi. Переважно, це електровимiрювальна технiка
РБУ, ВРР-2. Чимало пристроїв, якi пiдлягають регулярнiй
повiрцi, є i у медико-санiтарнiй частинi. Це i сухожаровi шафи,
рентген, кардiограф та навiть пiпетки, якими проводять збiр
кровi», – розповiдає iнженер.
У Олени Горшкової мiцна родина. Разом iз чоловiком
мають дорослого сина. А справжньою вiдрадою подружжя
є онуки, маленькi двiйнята. Є в Олени i цiкаве хобi для душi:
вона виготовляє майстернi вироби з бiсеру. Навiть приймала
участь у конкурсi талантiв, де обiймала призовi мiсця.

Бiльше 2-х мiсяцiв пiшло на створення фiльму: вiд iдеї, розробки сценарiю, детального продумування всiх моментiв до
зйомки i монтажу. Але в якому ж захватi були всi працiвники
нашого пiдприємства, скiльки радiсних почуттiв подарували
дiти всiм спiвробiтникам порту «Южний».
Це було прекрасне свято, сповнене радостi, посмiшок,
квiтiв, подарункiв. Милi жiнки, нехай кожен день вашого
життя буде схожий на цей день: насичений радiсними
подiями, красивими словами, любов’ю i душевнiстю. Бажаємо завжди добрих новин, чарiвних iсторiй i моментiв,
великих справ i свiтлих усмiшок, зiгрiваючих почуттiв i
безперечних перемог.

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
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Свято

З Днем
землевпорядника
України!
Вiтаємо вiддiл земельно-правових вiдносин служби управлiння майном
з професiйним святом. Земельнi ресурси Морського торговельного
порту «Южний» знаходяться пiд пильним контролем професiональних
працiвникiв вiддiлу земельно-правових вiдносин. Дякуємо вам за досвiд,
оперативнiсть та гiдне виконання важливих завдань. Цiнуємо вашу
вiдповiдальнiсть, наполегливiсть й вiдмiнне знання особливостей роботи.
Бажаємо легкого регулювання земельних вiдносин та ефективного використання
земельного фонду пiдприємства. Нехай ваша робота буде запорукою успiшного
розвитку порту. Щиро зичимо вам i вашим родинам мiцного здоров’я, сил та наснаги.
Миру, злагоди та добробуту вашим оселям! Зi святом!

Традицiйний святковий захiд до Мiжнародного
жiночого дня, де керiвництво та профспiлковий
комiтет фiлiї привiтали прекрасну частину
колективу, вiдбувся 5 березня.
«Любi жiнки! Щиро дякую кожнiй з вас за професiоналiзм,
за мудрiсть, за пiдтримку. Нехай всi вашi днi будуть сповненi
теплом i турботою. Є прекрасний вислiв: «Весь свiт в руках
людини, а людина —в руках жiнки!» Щастя вам, любовi i весняного настрою!» – привiтав присутнiх начальник адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний Олександр Басюк.
Також керiвник вручив кращим працiвницям фiлiї почеснi
грамоти адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний, Одеської
обласної державної адмiнiстрацiї i виконавчого комiтету
Южненської мiської ради.
Грамоту адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
отримали:
– Юлiя Котлiн, iнженер-програмiст сектору iнформацiйних
технологiй вiддiлу iнформацiйних технологiй та зв’язку;
– Оксана Маслова, завiдувач господарства берегового
складу портового флоту;
– Валерiя Ковалюк, технiк вiддiлу капiтального будiвництва
iнженерної служби;
– Надiя Стецюк, завiдувач господарства служби енергозабезпечення;
– Свiтлана Тарасенко, фахiвець з режиму секретностi
режимно-секретного сектору;
– Тетяна Буженець, прибиральник службових примiщень
вiддiлу господарського забезпечення служби управлiння
персоналом та соцiального розвитку;
– Ганна Павлик, прибиральник територiй вiддiлу господарського забезпечення служби управлiння персоналом та
соцiального розвитку.
Почесну грамоту Одеської обласної державної
адмiнiстрацiї отримала:
– Юлiя Кучмiй, економiст розрахункового центру.
Почесну грамоту виконавчого комiтету Южненської мiської ради отримали:
– Олена Свєтлична, фахiвець зi стратегiчного розвитку;

В адмiнiстрацiї морського
порту Пiвденний привiтали
жiнок напередоднi 8 Березня

– Олена Багрянцева, провiдний економiст сектору
органiзацiї працi та заробiтної плати вiддiлу по роботi з
персоналом служби управлiння персоналом та соцiального
розвитку;
– Олена Залеська, секретар адмiнiстративного вiддiлу
дiловодства;

– Свiтлана Павловська, провiдний економiст плановоекономiчного сектору служби економiки та фiнансiв.
Долучаємось до привiтань та пишаємось нашими колегами!
Прес-служба адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний

4

№ 4 (836) 12 березня 2021 року
www.port-yuzhny.ua

Новини АМПУ

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Межi морського порту Пiвденний визначено

Таке рiшення було схвалено на засiданнi Кабiнету
мiнiстрiв України 03 березня 2021 року.
Встановлення меж морського порту Пiвденний надасть змогу
врегулювати питання статусу єдиних майнових комплексiв,
що включають технологiчно пов’язанi об’єкти портової
iнфраструктури, розв’язати питання статусу портового оператора (стивiдорної компанiї), створити в порту умови для
правової визначеностi при здiйсненнi господарської дiяльностi
суб’єктiв господарювання та сприятиме розвитку порту.
Межi територiї морського порту Пiвденний було затверджено на виконання вимог Закону України «Про морськi
порти України».
Прес-служба адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний

Звiт про виконання колективного договору за 2020 рiк
Профспiлковий комiтет та адмiнiстрацiя порту
Пiвденний вiдзвiтували про пiдсумки роботи
на виконання колективного договору за 2020
рiк. Звiтна конференцiя вiдбулася 26 лютого в
санаторiї-профiлакторiїї «Портовик».

В роботi конференцiї взяли участь 45 осiб: делегати вiд усiх
структурних пiдроздiлiв, служб та вiддiлiв фiлiї, а також начальник адмiнiстрацiї порту Пiвденний, голова профспiлкового
комiтету, голови цехових комiтетiв та члени профспiлкового
комiтету. Захiд проходив при дотриманнi всiх санiтарних норм.
Конференцiю вiдкрила голова профспiлкового комiтету
Юлiя Панькова, нагадавши присутнiм про основнi принципи роботи профспiлки та її задачi. У своїй доповiдi Юлiя
Пилипiвна зазначила, що всi умови колективного договору
виконуються повною мiрою. Так, за звiтний перiод було проведено планомiрну роботу за рiзними напрямками: придiлялася
увага вирiшенню питань, пов’язаних iз забезпеченням
соцiального захисту членiв профкому, здiйсненню заходiв
щодо створення сприятливих умов для працi та вiдпочинку,

оздоровлення працiвникiв та членiв їх сiмей, спортивної та
культурно-масової роботи.
Ревiзiйна комiсiя представила звiт про фiнансову роботу
профкому.
Начальник адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Олександр Басюк виступив з промовою, в якiй подякував головi
профспiлкового комiтету, профспiлковому комiтету i всiм
членам профспiлки за активну участь в життi адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний, в роботi з розвитку взаємодiї
мiж адмiнiстрацiєю i Профкомом та в соцiальних проектах
i заходах.
За пiдсумками звiтної конференцiї робота профспiлкового
комiтету визнана задовiльною.
Прес-служба адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний

Свято
Екiпаж буксира приймає вiтання та подарунки
вiд в.о. директора пiдприємства Сергiя Ковшара
та голови профсоюзного комiтету Сергiя
Маслова.

10-рiчний ювiлей буксира «Євгенiй Яковцев»

«Ми пишаємося тим, що обробляємо великотоннажнi
судна, швартування яких забезпечується власними буксирами портового флоту пiдприємства. Висловлюю слова
вдячностi всьому екiпажу буксира за результативну працю
та значний внесок в органiзацiю безперебiйної роботи
порту. Бажаю натхнення та успiху, нехай завжди будуть
реальнi можливостi для втiлення планiв та iдей. ДП «МТП
«Южний» є лiдером морської галузi завдяки таким колективам, як команда буксира «Євгенiй Яковцев», – зазначив
Сергiй Ковшар.
Щиро вiтаємо екiпаж буксира «Євгенiй Яковцев»
з ювiлейною датою! Зичимо мiцного здоров’я,
успiшної працi та родинного щастя!

Iнформуємо

ДП «МТП «Южний» стабiльно працює заради майбутнього
Морський торговельний порт «Южний» –
найбiльша державна стивiдорна компанiя в
Українi. Попри непросту економiчну ситуацiю
в країнi у зв’язку з пандемiєю коронавiрусу,
погiршення погодних умов та намагання
розхитати обстановку на пiдприємствi
ДП «МТП «Южний» працює ефективно та
забезпечує гiдний рiвень соцiальних гарантiй для
своїх спiвробiтникiв.

2 березня група людей провела акцiю бiля прохiдних
пiдприємства з метою дестабiлiзацiї роботи держстивiдора. Певнi
люди намагаються створити картину незадоволених працiвникiв
порту «Южний». Але жоден працiвник не брав участь у заходi та
не пiдтримує спроби перешкодити безперебiйнiй роботi порту.
Нагадаємо, подiбнi акцiї були проведенi 11 лютого 2021 року
бiля Мiнiстерства iнфраструктури України та 19 лютого бiля
будiвлi прокуратури Одеської областi. Держстивiдор працює у
штатному режимi, всi зобов’язання перед трудовим колективом

та контрагентами виконуються у повному обсязi. Працiвники
пiдприємства за 2 мiсяцi 2021 року опрацювали 2,1 мiльйона
тонн вантажiв. Бiля причалiв стивiдора оброблено 38 суден, включаючи 13 балкерiв типу Capesize. Цей результат залишається на
рiвнi минулого року (37 суден за аналогiчний перiод у 2020 роцi).
Держстивiдор завжди своєчасно та у повному обсязi виконує соцiальнi зобов’язання. Середньооблiкова чисельнiсть
робiтникiв – близько 2800 осiб. Стабiльна робота державного
пiдприємства – це гарантiя гiдного життя великої кiлькостi родин.

Не забудьте привiтати з днем народження!
13 березня. Канзюба С.В., Кучеренко М.А., Макуров О.Ф.,
Павленко Д.М., Пшекун Є.М., Радій Г.В., Рості І.О., Шевцов С.В.
14 березня. Кащі А.М., Кравченко В.І., Прус І.І., Ткаченко Ю.В.,
Томайли Р.І., Чудіна Л.П., Яворський В.Є.
15 березня. Висоцький О.П., Запишний Є.В., Комбаров А.В.,
Коржов О.С., Кульов Л.Г., Полонський О.П., Попеску І.Ф., Трізно І.П.,
Якубовська Т.В.
16 березня. Богданова О.А., Волинець О.С., Волоснова О.О.,
Дорошев Е.О., Лисенко С.П., Молчанов М.М., Поколюк С.О.,
Сурвілов С.В.

17 березня. Верченко С.І., Куций О.М., Куций С.М., Мальцев І.В.,
Мозгова Н.В., Притуляк А.О.,Чекотун О.А.
18 березня. Куценко В.М., Лужанський Г.П., Притуляк О.П.
19 березня. Березецький В.П., Берестов О.С., Благодар В.В.,
Время О.Ю., Козлов Р.С., Курін П.М., Осипчук М.В., Попович О.О.,
Провазник Я.М.
20 березня. Горбенко О.В., Дабіжа С.В., Деркач А.П., Димніч О.І.,
Кучерявий С.В., Литвиненко Т.Г., Наумова Н.Б., Сумцов Ю.І.
21березня.БогушевичС.М.,ЛібецьВ.І.,ПодолянО.В.,ПрокопенкоІ.І.,
Сафонова В.В., Серт В.М., Соловйов М.М. Тютюнник Д.В.

22 березня. Барабаш О.В., Верченко А.С., Грачов Ю.В., Журавель І.А.,
Кукуріка В.Л., Рак Л.І., Собченко М.О., Татаренко В.Г., Федорук Ю.О.
23 березня. Баранова М.Ю., Вєчєр-Майданюк Т.О., Єштокін О.В.,
Мерліков М.С., Сабурова Ю.С., Смагіна О.В., Чернова І.А.
24 березня. Ковальов В.Ф., Мамалиженко О.В., Селецький А.О.,
Танасов С.Г., Тоня О.А., Шупарський О.О., Яцко С.І.
25березня.ЛотоцькаТ.М.,МусейчукН.В.,ПавлюковаТ.І.,ПетренкоС.С.,
Поліщук О.Г.. Поліщук О.О., Чуб О.В.
26 березня. Бондаренко Л.В., Драбчук Л.М., Колупаєв Ю.С.,
Кучерявий М.О., Пургін К.В., Тимченко Т.Л., Хомик О.Р., Швець В.М.
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