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Привiтання

ВIТАЄМО З ВЕЛИКОДНЕМ!
У цей чудовий день змiцнюється вiра в
справедливiсть та торжество миру. Свято Пасхи символiзує життєствердження, спонукає до
здiйснення добрих справ, пробуджує роздуми
про вiчнi цiнностi. Ця багатообiцяюча весняна
пора надихає нас творити та бути по-особливому
милосердними.
Великдень дарує нам вiру, надiю та любов. Бажаємо всiм взаєморозумiння, теплого спiлкування,
щирих стосункiв. Спiльними зусиллями та з Божою
благодаттю ми здатнi на великi перетворення й
змiни на краще. Нехай згуртованiсть i гармонiя
панують в родинах й колективах. Радiсного свята,
затишку й добробуту!
З повагою,
в.о. директора ДП «МТП «Южний»
Сергiй КОВШАР

ШАНОВНI КОЛЕГИ,
ДОРОГI ЮЖНЕНЦI!
Вiд колективу Адмiнiстрацiї морського
порту Пiвденний вiтаю вас зi свiтлим святом
Великодня! З року в рiк це свято вiдгукується
в наших серцях радiстю i надiєю, дарує нам
вiру i справжню опору. Свiтле Христове
Воскресiння об’єднує нас, наповнює нашi
серця любов’ю i радiстю спiлкування з
рiдними й близькими людьми, звертає нас
до високих духовних цiнностей, моральних
iдеалiв i культурних традицiй. Вiд щирого серця бажаю вам мiцного здоров’я, щастя i благополуччя! Миру, добра i взаєморозумiння
вам i вашим близьким!
З повагою,
начальник Адмiнiстрацiї морського порту
Пiвденний Олександр БАСЮК

ВIТАЄМО З НАЙБIЛЬШИМ
ХРИСТИЯНСЬКИМ СВЯТОМ –
ВЕЛИКОДНЕМ!

ШАНОВНI ПОРТОВИКИ,
ЮЖНЕНЦI!

Нехай Пасха принесе любов та свiтло вашим
сiм’ям, духовне вiдродження нашiй державi. Святий
Великдень дарує нам радiсть перемоги Сина Божого,
укрiпляє надiю та поселяє спокiй у душi.
Зичимо вам гарного настрою, вiдмiнного здоров’я,
сiмейного затишку, незмiнного успiху та здiйснення
усiх задумiв. Нехай Вашi серця будуть багатi на добро, як святковий стiл, чистi, як Великоднiй рушник, i
блискучi, як українськi писанки. Сердечно бажаємо
нових досягнень на вашому життєвому шляху! Зi
святом!
З повагою,
голова профспiлки ДП «МТП «Южний»
Сергiй МАСЛОВ

Сердечно вiтаю вас зi Свiтлим Христовим Воскресiнням! Це свято, яке дарує
нам радiсть, об’єднує нас любов’ю i добром, спiвчуттям i милосердям. Це дiйсно
тi цiнностi, якi впродовж багатьох столiть
є нашим духовним фундаментом. Щиро
бажаю вам доброго здоров’я, душевної
радостi, благополуччя, здiйснення всiх
добрих починань! Нехай Великоднi днi
наповнять вашi серця любов’ю, теплом
i радiстю.
З повагою,
голова Профспiлкового комiтету
Адмiнiстрацiї морського порту
Пiвденний Юлiя ПАНЬКОВА

Результати роботи

ДП «МТП «Южний» перевантажив
4 млн 695 тис. тонн вантажiв за 4 мiсяцi
ДП «МТП «Южний» поступово нарощує вантажообiг
з початку 2021 року. Навеснi колектив пiдприємства
обробив на 400 тис. тонн бiльше порiвняно з сiчнем та
лютим. Ця тенденцiя є значимою з огляду на ситуацiю,
яка склалася на свiтовому ринку. Загалом, у 2021 роцi
опрацьовано 4 млн 695 тис. тонн вантажiв.
Вантажообiг квiтня склав 1 млн 147 тис. тонн. 76% загального об’єму – це експорт. Оброблено 826 тис. тонн руди, 39 тис.
тонн чавуну та iн. З початку 2021 року колектив переробив
3 млн 613 тис. тонн експортних вантажiв.
У квiтнi поточного року iмпорт склав 55,3 тис. тонн вантажiв:
коксiвне вугiлля та нiкелева руда. Протягом мiсяця через ДП «МТП
«Южний» пройшло 202 тисячi тонн транзиту i 15 тисяч тонн
каботажу. Об’єм iмпортних вантажiв за 4 мiсяцi – 635 тис. тонн.
На рiвнi 2020 року залишається кiлькiсть суднозаходiв у квiтнi –
26, половина з яких є великотоннажнi балкери типу Capesize.
Опрацьовано 16 137 напiввагонiв, не зважаючи на позаплановий ремонт комплексiв вагоноперекидачiв на початку квiтня.
«Збiльшення обсягiв вантажiв навеснi створює позитивну картину. Не зовсiм спокiйним є зараз перiод для морських портiв. При
цьому ми робимо усе можливе, щоб пiдтримати своїх клiєнтiв та
гарантувати найкращi умови працi для портовикiв. Нашi потужностi
є ефективними та ми постiйно удосконалюємося, щоб забезпечити
високу якiсть послуг та вiдповiдний рiвень продуктивностi», –
коментує в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.
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Свято

Вiтаємо з Днем Великої Перемоги!
Сьогоднi ми вшановуємо всiх, хто вiддав власне
життя заради нашої свободи впродовж 19391945 рокiв. Ми згадуємо тих, кого втратили вже
пiсля 9 травня 1945 року. Iм’я кожного учасника
Другої свiтової вiйни залишиться у нашiй пам’ятi.
Ми схиляємо голови перед патрiотичним подвигом
наших солдатiв й офiцерiв, якi виявили непохитну
силу волi у найжорстокiшiй вiйнi в iсторiї людства.
Бажаємо всiм миру, спокою та щасливого майбутнього.
Нашим дорогим ветеранам – мiцного здоров’я, благополуччя
та надiйної пiдтримки з боку рiдних людей та держави. Ви
є поколiнням переможцiв, ви витримали випробування, що
пiдвладнi тiльки вiдважним й сильним духом людям. Наш
обов’язок бути гiдними цього доблесного подвигу, власними
справами створювати злагоду на рiднiй землi. Зi святом!
З повагою, адмiнiстрацiя та профспiлковий комiтет
ДП «МТП «Южний»

Шановнi портовики!
Ветерани! Южненцi!

Вiтаємо з Днем перемоги
Михайла Федоровича
Ємельянова, ветерана
Другої Свiтової вiйни,
учасника бойових дiй,
ветерана порту «Южний»

Вiд щирого серця вiтаємо вас iз Днем пам’ятi та
примирення, Днем перемоги!
8 i 9 травня – священнi дати для всiх, хто поважає пам’ять
людей, якi поклали своє життя за Батькiвщину. Цi днi уособлюють героїзм, силу духу, ратну працю й вiчну скорботу
за мiльйонами людських доль, нездiйсненних мрiй i задумiв.
Подiї вiйни – страшний урок iсторiї, який ми маємо пам’ятати!
Низький уклiн i слова безмежної вдячностi за ратний i трудовий подвиг нашим ветеранам, всiм тим, хто на фронтi i в тилу
наближав цей великий День. Бажаємо вам мiцного здоров’я,
щастя i благополуччя, любовi i шани, ясного неба та вiри у
славне майбутнє України!

Пам’ятаємо i цiнуємо Ваш подвиг заради нашої свободи
i мирного життя!
Бажаємо мiцного здоров’я, духовних сил i добробуту,
позитивної енергiї та довгих рокiв життя. Земний уклiн Вам
i безмежна вдячнiсть за право жити у вiльнiй i незалежнiй
державi. Зi святом!

З повагою,
адмiнiстрацiя та профспiлковий комiтет
морського порту Пiвденний

З повагою, адмiнiстрацiя, профспiлковий комiтет та
весь колектив ДП «МТП «Южний»

Нашi люди
Дмитро ФРОЛОВ, начальник вiддiлу органiзацiї i оплати працi:

«Не iснує складних задач, коли
є колектив досвiдчених професiоналiв»
Дмитро ФРОЛОВ,
начальник ВОiОП.

Сьомого травня вiддiл органiзацiї i оплати працi
вiдзначає свiй 43-й день народження. Його було
створено в 1978 роцi за три мiсяцi до офiцiйної
дати заснування порту «Южний». З цiєї нагоди ми
поспiлкувались з керiвником вiддiлу:

В порт «Южний» вiн прийшов у 2001 роцi, практично
одразу пiсля закiнчення Полiтехнiчного унiверситету (менеджмент органiзацiй). За два роки отримав другу вищу
освiту в Морському унiверситетi (експлуатацiя морського
транспорту). Починав робiтником з благоустрою ВРР-2, потiм
докером-механiзатором, заступником начальника вантажного складу. Подальше професiйне становлення вiдбувалось
вже в управлiннi порту: iнженер з органiзацiї нормування i
оплати працi, провiдний економiст з працi, заступник начальника вiддiлу, i з серпня 2012 року по теперiшнiй час Дмитро
Вiкторович обiймає посаду начальника вiддiлу органiзацiї i
оплати працi. Маломовний та стриманий, вiн волiє бiльше
говорити про своїх колег нiж за себе. Їх у вiддiлi 14, i кожного вiн поважає та цiнує за фаховiсть, досвiд та сумлiнне
ставлення до своїх обов’язкiв.
«Наша робота пов’язана з грошовими виплатами портовикам – окладами, тарифними ставками, пiльгами тощо,
а це, як ви розумiєте, велика вiдповiдальнiсть. Враховувати
треба все, бо за кожним працiвником стоять родини, дiти. Є
багато особливостей, якi потрiбно знати та чiтко виконувати
вiдповiдно до закону. Але не iснує складних задач, коли є
такий колектив досвiдчених професiоналiв», – розповiдає

Вiтаємо

Колектив вiддiлу органiзацiї i оплати
працi вiдзначає 43-й день народження
Коли ДП «МТП «Южний» почало свою офiцiйну iсторiю в липнi 1978 року,
вiддiл органiзацiї i оплати працi функцiонував вже три мiсяцi – з 7 травня.
В цьому була об’єктивна необхiднiсть – перш нiж приймати фахiвцiв, треба було провести великий обсяг роботи: узгодити та затвердити штатний розклад, розробити посадовi
iнструкцiї, визначити оклади, тарифнi ставки та провести багато iншої органiзацiйної
роботи. Зараз в колективi працює 14 висококласних фахiвцiв, якi щодня виконують свою
кропiтку i важливу для всiх нас роботу.
Ми щиро вiтаємо наших колег iз днем народження вiддiлу i всьому колективу
зичимо успiхiв, гарного настрою, мiцного здоров’я i подальших рокiв плiдної працi.
Хай щастить!

Дмитро Вiкторович. «Жодний навчальний заклад не випускає фахiвцiв з нормування працi. Як правило, працiвники
ВОiОП це тi, хто колись самi пройшли через всi виробничi
процеси i знають роботу «зсередини», а це дуже важливо
при нормуваннi».
Окрiм роботи з великою кiлькiстю документацiї
Дмитро Вiкторович багато спiлкується з портовиками,
iнформує, роз’яснює. Вiн є членом комiсiй адмiнiстрацiї i
профспiлкового комiтету ДП «МТП «Южний» з питань внесення змiн i доповнень до Колективного договору, атестацiї
керiвного складу пiдприємства, атестацiї робочих мiсць за
умовами працi. А це все робота з людьми i вона не з легких.
Але у нього є чудовий колектив – справжня команда, де
панує здорова робоча атмосфера. Тому, як керiвник, вiн
спокiйний, що будь-яка робота, будь-якi поставленi задачi
будуть виконанi якiсно, вчасно i у вiдповiдностi до дiючого
законодавства.
Дмитро Вiкторович цiнує в колегах професiоналiзм,
вiдповiдальнiсть, пунктуальнiсть i переконаний, що за
будь-яких обставин, головне – завжди залишатись людиною. Доброзичливiсть, вважає вiн, ще нiкому не завадила. Навпаки, в бiльшостi випадкiв, вона допомагає
вирiшити складнi робочi питання i розрядити напружену
атмосферу.
Головним в життi нашого героя, звичайно ж, залишається
сiм’я – любляча дружина, яка теж працює на пiдприємствi,
син – студент Морської академiї i донечка – школярка. Є ще
улюблене, суто чоловiче, заняття – риболовля. Але зiзнається,
що часу на нього залишається небагато.
Дмитро Вiкторович вiтає свiй колектив зi святом i бажає
кожному бути здоровим, завжди iз впевненiстю дивитись
у завтрашнiй день, а порту «Южний» ще багато рокiв
стабiльної роботи!
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Охорона працi

Держстивiдор «Южний» – найкращий порт України з охорони працi

ДП «МТП «Южний» нагороджено Подякою
Головного управлiння Держпрацi в Одеськiй
областi за пiдтримання на пiдприємствi стiйкої
системи безпеки здоров’я та з нагоди всесвiтнього
Дня охорони працi.
Почесну нагороду в.о. директора порту «Южний» Сергiю
Ковшару вручив начальник вiддiлу нагляду на транспортi та
зв’язку Управлiння нагляду в промисловостi i на об’єктах
пiдвищеної небезпеки Головного управлiння держпрацi в
Одеськiй областi Iгор Прус. «Вважаю, що Морський тор-

говельний порт «Южний» є найкращим портом України й
одним з найкращих суб’єктiв господарювання з охорони
працi», – сказав вiн, звертаючись до портовикiв.
До привiтань долучилась i начальник Южненського
мiського вiддiлення управлiння виконавчої дирекцiї Фонду
соцiального страхування України в Одеськiй областi Любов
Паладiй: «хочу побажати здоров’я вам та вашим родинам,
щоб усi сiм’ї дочекалися своїх працiвникiв здоровими i неушкодженими».
Нагадаємо, до Дня охорони працi у структурних пiдроздiлах
пiдприємства традицiйно проводяться роз’яснювальнi бесiди,

оформляються тематичнi iнформацiйнi стенди, проводяться
конкурси дитячого малюнку тощо. Щодо конкретних справ –
для органiзацiї безпечного перетину залiзничних колiй бiля
вагоноперекидачiв сконструювано i встановлено пiшохiдну
естакаду.
«Наша задача – це залучення всiх робiтникiв до органiзацiї
безпечних умов працi та зниження виробничих ризикiв.
Потрiбно дiяти на упередження, проводити профiлактичнi
роботи для запобiгання виробничого травматизму. Ми
вiдповiдаємо за кожного працiвника нашого пiдприємства», –
сказав Сергiй Ковшар.

Безпека

Дiяли злагоджено i впевнено

22 квiтня Служба морської безпеки провела
навчання – вiдпрацювали порядок дiй при виявленнi
предмета, схожого на вибуховий пристрiй.
«Працiвниками СМБ на танковому спуску була
розмiщена коробка бiлого кольору з написом «Вибухiвка».
Спiвробiтники пiдприємства не знали про проведення навчань. Коробку знайшов Олександр Ленiєв», – розповiдає
провiдний iнженер СМБ Михайло Зимiн.
Олександр Ленiєв – начальник вантажного складу
сектору складської роботи ВРР-2: «Кожен день я обходжу
складськi територiї. У цей день повертався з 5 причалу в
управлiння району. Бiля ВРС-2, навпроти танкового спуску
побачив бiлу коробку. Предмет був пiдозрiлим. Я вiдразу
вiдiйшов на безпечну вiдстань, подзвонив в.о. начальника
району Володимиру Мельничуку i старшому диспетчеру

Анатолiю Руденку. Пiсля одразу ж провiв iнструктаж своїх
пiдлеглих».
Володимир Мельничук повiдомив про знаходження на
територiї порту пiдозрiлого предмета начальника змiни
вiддiлу охорони СМБ Дениса Костромського i змiнного диспетчера Олександра Олександрова.
«Нам надiйшла iнформацiя про виявлення предмета,
вiзуально схожого на вибуховий пристрiй. Ми одразу виїхали на мiсце. Разом зi спiвробiтниками полiцiї обгородили
територiю спецiальною стрiчкою, вiдвели людей на безпечну
вiдстань. Про виявлення «пристрою» iнформацiю передали
пожежнiй та прикордоннiй службам, АМПУ, СБУ, МСЧ,
працiвникам вибухотехнiчної служби», – розповiдає Денис
Костромський.
Про всi деталi навчання доповiдали в.о. директора Сергiю
Ковшару.

Екологiя

Екологiчна безпека в прiоритетi
У квiтнi 2021 року Державна екологiчна iнспекцiя
Пiвденно-Захiдного округу провела позапланову
перевiрку «Морського торговельного порту
«Южний», за результатами якої пiдприємство
отримало позитивний акт.
В ходi здiйснення держнагляду, iнспектори придiляли
особливу увагу дотриманню екологiчних умов, встановлених дозвiльними документами, зокрема, щодо запобiгання
забрудненню операцiйної акваторiї пiд час зберiгання i
перевалки вантажiв, що мiстять хiмiчнi та сипкi речовини.

Також були перевiренi результати монiторингових
дослiджень щодо впливу виробничої дiяльностi пiдприємства
на довкiлля. Згiдно протоколiв лабораторних вимiрювань,
усi показники якостi водних ресурсiв та атмосферного
повiтря вiдповiдають затвердженим гранично-допустимим
концентрацiям.
Завдяки злагодженiй роботi структурних пiдроздiлiв,
пiдприємство в своїй дiяльностi дотримується екологiчних
норм дiючого природоохоронного законодавства
та вiдповiдає вимогам мiжнародного стандарту ISO
14001:2015.

Вiтаємо

Головна традицiя – спiлкування
Вiтаємо Господарство зв’язку зi святом, яке для дружнього колективу портових
зв’язкiвцiв є сталою, доброю i багаторiчною традицiєю. Протягом бiльш, як 40
рокiв саме сьомого травня – в день, коли вiдомий фiзик Попов продемонстрував
приймально-передаючу систему, нашi зв’язкiвцi обов’язково збираються разом.
Зустрiчаються тi, хто стояв бiля витокiв пiдроздiлу, хто працює тут зараз разом iз родинами.
Молодь i старше поколiння спiлкуються, згадують, дiляться враженнями та досвiдом, розповiдають
цiкавi iсторiї їх трудової бiографiї.
Змiнюється все: свiт навколо нас, країни, люди, погляди, свята, але так важливо, що попри все,
нашим колегам вдається зберегти чудову традицiю живого спiлкування. Цього не замiнять жоднi
сучаснi комунiкацiйнi засоби. Бажаємо, щоб так було i надалi!

Олександр Ленiєв: «Вiдпрацювання практичних навичок в умовах надзвичайних ситуацiй допомагає перевiрити
самих себе. Я постiйно звертаю увагу на всi недолiки i вважаю,
що краще запобiгти всьому заздалегiдь».
Працiвники пiдприємства успiшно пройшли навчання i
впоралися з усiма завданнями. Головне в таких ситуацiях –
це швидкiсть реагування i чiткiсть всiх дiй, що i було продемонстровано.
Михайло Зимiн дає поради, як дiяти в разi виявлення пiдозрiлого предмета:
1. Не чiпати, не пiдходити, не перемiщувати предмет.
2. Не використовувати мобiльнi телефони поблизу пристрою.
3. Вiдiйти на безпечну вiдстань.
4. Зателефонувати начальнику змiни СМБ за телефоном
70-31 i своєму безпосередньому керiвнику.
Будьте уважнi, бережiть себе i оточуючих!
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ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Охорона працi

Нагородження маленьких художників
Більш ніж 50 малюнків надіслали маленькі
митці до ДП «МТП «Южний», проявивши свою
фантазію і талант. І ось, нарешті, довгоочікуваний
фінал! В урочистій атмосфері учасники конкурсу
«Охорона праці очима дітей – 2021» отримали
нагороди від в.о. директора Сергія Ковшара та
голови профспілки Сергія Маслова.
«Як добре, що в нас підростає покоління талановитих і
активних дітей, які в черговий раз довели, що завзяття та
натхнення їм не позичати. Вдячні кожному юному художнику
за участь! Розвивайте свої таланти і здібності, а ми, в свою
чергу, обв’язково будемо підтримувати усі ваші починання», –

сказав Сергій Ковшар. Всі учасники конкурсу отримали подарунки, а призери – призи та грамоти.
1 місце – Артем Новосад, Давид Попеску, Данило Пустомельник;
2 місце – Катерина Моржуєва, Максим Чуланов, Анастасія Бередуха;
3 місце – Тихон Бакута, Міла Бакута, Микита Бакута;
та наймолодша учасниця – Мірра Бєлуха (3 рочки).
«Нехай наші діти якомога довше залишаються дітьми –
безтурботними, веселими, радісними. Бажаємо, щоб кожна
дитина була здоровою і оточеною турботою батьків. Щоб
кожен новий день буде добрим, цікавим і сповненим натхнення», – побажав учасникам Сергій Маслов.

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Конкурс дитячого малюнку з охорони працi вiдбувся
Мiсяць тому в Адмiнiстрацiї морського порту
Пiвденний за пiдтримки Профспiлкового комiтету
стартував щорiчний конкурс образотворчого
мистецтва «Охорона працi очима дiтей».
Учасники конкурсу – дiти працiвникiв фiлiї – висловлювали
свої думки про безпеку працi i збереження здоров’я в процесi

трудової дiяльностi за допомогою фарб, олiвцiв, фломастерiв,
паперу i фантазiї. У Всесвiтнiй День охорони працi було пiдбито
пiдсумки конкурсу. «Учасники конкурсу по–дитячому щиро та
дуже вiдповiдально торкнулися важливих дорослих тем. Це
чудово! Ми всi живемо в сучасному автоматизованому свiтi, а
мiсiя цього заходу – пiдкреслити значимiсть, насамперед, людини на пiдприємствi, її здоров’я i безпеки. У юних художникiв

Велике прибирання

це прекрасно вийшло», – зазначив начальник Адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний Олександр Басюк.
У конкурсi взяли участь дванадцять дiтей вiд 7 до 14 рокiв.
Кожен малюнок сповнений сенсом i в повнiй мiрi розкриває
важливiсть теми охорони працi, тому було прийнято рiшення
нагородити почесними грамотами та цiнними призами всiх
учасникiв. Нашi вiтання!
та гiлки, прибирали схил вздовж пляжу та волейбольний
майданчик. Щорiчно завершальним етапом суботника є
перетягування каната. Цей рiк – не виняток. Пiсля активної
фiзичної роботи, чоловiки закрiпили результат спортивним
змаганням. Приємною «родзинкою» зустрiчi стало нагородження портовикiв почесними грамотами з нагоди Дня
навколишнього середовища. Вiтаємо колег: Володимира
Семаку, Олександра Дубового, Олену Костко, Тетяну
Чиженок, Олену Залеську, Вадима Майстренко, Ольгу Карабу, Максима Котляренко, Миколу Белiнського, Людмилу
Анiсiмову, Олену Олександрову!
Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

23 квiтня працiвникiв рiзних вiддiлiв, служб i
пiдроздiлiв Адмiнiстрацiї порту Пiвденний зiбрала
спiльна мета – зробити внесок у збереження та
пiдтримання чистоти довкiлля. Мiсце для толоки
традицiйне – територiя санаторiю-профiлакторiю
«Портовик».
Портовики, за пiдтримки профспiлкового комiтету фiлiї,
пiдмiтали подвiр’я, сапали бур’ян, збирали сухе листя

Навчання

До надзвичайної ситуацiї готовi
Гасiння пожежi, розлив амiаку, евакуацiя людей на
транспортi та буксирi – все це частина практичних
тренувань на ДП «МТП «Южний». Декiлька днiв
на територiї нашого пiдприємства портовикiв
навчали правилам безпеки.
На територiї ВПМ пройшли практичнi тренування
з лiквiдацiї умовної пожежi. За тактичними задумами
у пiдроздiлi сталося загоряння розлитого мастила в
контейнерi паливо-мастильних матерiалiв та в примiщеннi
боксу ГММ. Оперативнi дiї персоналу координували
начальники караулу Сергiй Григорський i Юрiй Веселов та начальник дiльницi ГММ Вiталiй Багрянцев, пiд
керiвництвом фахiвцiв цивiльного захисту та техногенної
безпеки пiдприємства.

Також були проведенi практичнi тренування з евакуацiї
працiвникiв на випадок викиду амiаку. Евакуацiя людей
проходила як автобусами так i буксирами портофлоту нашого пiдприємства. В ходi тренування було вiдпрацьовано
порядок дiй при аварiї на ОПЗ, та проведено пiдготовку щодо
застосування засобiв iндивiдуального захисту вiд амiаку та
при пожежi. До тренування залучалися працiвники тепловодогосподарства, електрогосподарства, вiддiлу метрологiї та
портового флоту.
З усiма поставленими завданнями учасники навчань впорались на «вiдмiнно».
Нагадаємо, усi працiвники ДП «МТП «Южний» забезпеченi
засобами iндивiдуального захисту органiв дихання та обличчя, а аварiйно-рятувальнi пiдроздiли спецiальним одягом та
апаратами стислого повiтря АСВ.

До свята

Профком iнформує

Найсмачнiшi паски на ДП «МТП «Южний»

Відкриття оновленої бази відпочинку
«Лагуна» переноситься з 8 на 10 травня
через несприятливий прогноз погоди. На всіх учасників
чекає різноманітна розважальна програма. Запрошуємо
портовиків разом із родинами. Буде цікаво дорослим і дітям!
Початок о 10-й годині.

У передвеликоднiй тиждень на дiльницi
хлiбобулочних та кондитерських виробiв КГХiТ
стояв особливий аромат, адже портовики
готувалися до головного православного свята –
Воскресiння Господнього.

До 26 травня приймаються заявки
на придбання квитків до АКВАПАРКУ
(Коблево)

Неперевершенi кондитери «Южного» завжди печуть
пасхальну випiчку в особливо пiднесеному настрої. Вони
вимiшують, розливають у форми та прикрашають великоднi
ласощi. Цього року наша «кондитерка» спекла бiля двох тисяч
пасок для портовикiв, а це 350 кiлограмiв випiчки. Солодкi
великоднi пасочки працiвнники змогли придбати у їдальнях
та буфетах пiдприємства.
Дякуємо нашим красуням-кондитерам за їх майстернiсть!

Вартість для працівників підприємства – 216,04 грн.
Для членів сімей – 350,00 грн.
За додатковою інформацією звертатись до голів цехкомів
підрозділів.

Не забудьте привiтати з днем народження!
8 травня. Баландiн А.В., Булигiн А.А., Гринишина К.О., Душка С.М.,
Жорняк Н.М., Мiзерецька Т.П., Ткаченко Д.Ю.
9 травня. Абдуллаєва О.О., Батюк А.Ю., Великохатько Ю.С.,
Власенко В.О., Денищенко I.В., Казьмiн С.I., Ковалюк В.В., Колесниченко А.О.,
Паламарчук Є.О., Такачов С.Г., Цахнiв О.I., Цвєтков Я.О.
10 травня. Атаманчук С.В., Бичок В.Ф., Богуш Ю.В., Горобець
О.А., Купченко О.В., Михайлевський Ю.Ю., Мiхей П.М., Нагорний В.В.,
Пинтiй В.Л., Раковський П.М., Сiненко В.А., Хiнцицька I.С., Швець В.О.
11 травня. Атанасов В.М., Буц С.С., Журавель С.Я., Колесник I.А., Костенко Р.В., Крижанiвський Ю.В., Лазебний Г.В.. Лiпська I.В., Логвiненко В.Д.,
Ольшановський Р.Ф., Ромалiйський О.В.
12 травня. Волков Ю.А., Зварич Н.В., Курган О.В., Матейко М.В.,

Поздняков С.А., Рибаков А.С., Стрембiй О.В.
13 травня. Гавриков О.I., Дибченко I.В., Каплюченко С.М.,
Краснопольський М.В., Матящук Ю.П., Рекечинська С.В., Руденко С.В.,
Фесенко М.М., Яворський В.Й.
14 травня. Бiлоусов В.В., Демус С.В., Жабiн А.С., Зеленчук В.В.,
КозаченкоО.С.,КривобокО.М.,КушнiрС.М.,ЛукiянчукО.О.,МарченкоО.В.,
Мороз О.О., Писко Н.М., Соколянська Л.В., Чаура Л.В., Янчев С.В.
15 травня. Воловик О.П., Григор’єв В.О., Жаркова Т.В., Качмарський А.В.,
Купич А.В., Мiльчева Х.М., Наумов С.I., Олiнцова Т.А., Тунiк Т.В.
16травня.БезуглийМ.П.,ГамарцВ.М.,КолiсниченкоЮ.В.,ЛондарЮ.М.,
НатуральноваА.М.,РомецьА.М.,СлюсарН.А.,ФiрськийI.О.,ЧайкiвськийС.О.,
Южбабенко I.В.

17 травня. Боцу Г.М., Бочаров Г.Г., Гирявой О.В., Забара Н.А.,
Загородня О.М., Кулiк О.В., Мельник I.В., Постников О.О., Стефанський Г.Б.,
Ступакова Л.В., Тесля В.I.
18 травня. Антонюк О.А., Iоанно Ю.Л., Макуров В.Г., Накiченович О.О.,
Полунов О.М., Русов В.П.
19 травня. Багнюк С.Д., Василега А.М., Гершкович Є.Г., Губенко О.В., Залесський Р.Є., Iльїнюк А.В., Кожокарь О.Г., Малопевний С.С., Нефьодов Д.А.,
Нiмчук Л.П., Силiн В.О., Фiлянович О.С.
20 травня. Зiлiнська I.С., Киркин А.В., Поздєєв О.I., Пручковський О.О.,
Сидоренко В.А., Яценко О.А.
21 травня. Булдаков С.В., Бурков В.О., Григорський С.В., Затика Ю.В.,
Карапетян Л.М.. Стрельченко С.А.. Трiзно Н.М.
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Ганна БІЛА, Валентина РАДЕЦЬКА, Анастасія ПАВЛІЧЕНКО.
Засновник і видавець – ДП «Морський торговельний порт «Южний»
Свідоцтво про реєстрацію: ОД №1346-227-Р від 17.10.2008 р.
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