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ТА ПРОФCПІЛКИ

Вітаємо

Призначення

13 червня Адмiнiстрацiї морського Олександр Олiйник
порту Пiвденний виповнюється
очолює
ДП «МТП «Южний»
вiсiм рокiв вiд дня заснування

Шановні колеги!

Шановні колеги, партнери і друзі!

Від імені трудового колективу прийміть вітання з восьмою
річницею вашої успішної роботи! Наші підприємства тісно
пов’язують партнерські взаємовідносини та спільна історія.
За цей період ми разом працювали на благо розвитку
морської галузі України.
Ми всі – портовики, тому з радістю сприймаємо ваші
успіхи і досягнення та завжди готові допомогти у всіх добрих
починаннях.
Щиро бажаємо вам, колеги, надійних партнерів, нових
ідей та успішного їх втілення! Нехай ваші знання та професійний досвід й надалі допомагають удосконалювати
вітчизняну транспортну логістику. Міцного вам здоров’я,
добробуту, щастя і злагоди вашим родинам!
З повагою, в.о. директора
ДП «МТП «Южний» Олександр Олійник та голова
профспілки Сергій МАСЛОВ

Щиро вітаємо вас з 8-ю річницею з дня заснування
державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» та Адміністрації морського порту Південний! За час свого існування колектив набув великого професійного досвіду: були реалізовані масштабні
інфраструктурні та інвестиційні проекти, підписані
міжнародні й вітчизняні контракти, досягнуті високі
фінансові показники.
Бажаємо вам й надалі залишатися прикладом професіоналізму і компетентності! Нехай відданість роботі,
чесність та енергія постійно супроводжують вас на життєвому шляху! Міцного здоров’я і благополуччя вам и
вашим родинам!
З повагою, начальник Адміністрації морського порту
Південний Олександр БАСЮК,
голова Профспілкового комітету Юлія ПАНЬКОВА

Нагорода

Результати роботи

ДП «МТП «Южний»
отримало перше мiсце
в номiнацiї «Абсолютне
зростання – 2020»
Нацiонального морського
рейтингу України
Збiльшення вантажообiгу на 24% проти
результату 2019 року забезпечило держстивiдору
лiдируючу позицiю у морськiй галузi. Урочиста
церемонiя, iнiцiйована видавництвом «Порти
України», та нагородження переможцiв вiдбулись
20 травня 2021 р. у м. Одеса.
У 2020 роцi колектив пiдприємства обробив 18,81 млн
тонн вантажiв, що перевищило попереднiй максимальний
результат (2019 рiк) на 3,65 млн тонн. Структура вантажообiгу
включала руду, чавун, вугiлля, зерновi та продукти їх перероблення, обладнання для вiтроелектростанцiй. У минулому роцi
значно зросла кiлькiсть суднозаходiв (+36%) та оброблених
напiввагонiв (+19%) у порiвнянi з рекордним 2019 роком.

Кабiнет мiнiстрiв України 31 травня погодив
призначення на посаду директора морського
торговельного порту «Южний» Олександра
Олiйника.
Олександр Олександрович з листопаду 2019 до серпня
2020 року був в.о. директора ДП «Морський торговельний
порт «Южний». До цього тривалий час обiймав посаду
директора ДП «Марiупольський морський торговельний
порт».
3 червня вiдбулася зустрiч керiвника з працiвниками
держстивiдора. Виступаючи перед колективом, Олександр Олiйник пiдкреслив, що його головна мета – зробити пiдприємство ефективним, а роботу – злагодженою
та продуктивною. У планах – забезпечити повноцiнне
завантаження причалiв порту, оновити виробниче обладнання, збiльшити обсяги обробки вантажiв та зростання
прибутку.

ДП «МТП «Южний»
виконало виробничий
план травня на 92%
Колектив обробив 1,3 млн тонн вантажiв.
Структура вантажообiгу включає залiзорудну
сировину, чавун, вугiлля, зерновi та продукти їх
перероблення.
Держстивiдор переробив 1,1 млн тонн експортних
вантажiв та 189 тис. тонн iмпортних вантажiв. Протягом
травня бiля причалiв ДП «МТП «Южний» оброблено
19 суден, включаючи 11 великотоннажних балкерiв
типу Capesize. Найбiльше судно травня – FRONTIER
BRILLIANCE, що має дедвейт 181 412 тонн. Портовики
завантажили 177 000 тонн залiзорудного концентрату
Пiвденного ГЗК. Новий контракт з компанiєю «Метiнвест»
дозволить держстивiдору стабiлiзувати роботу та отримати
прибуток. Очiкуємо повноцiнне завантаження потужностей
ДП «МТП «Южний».
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Актуальне iнтерв’ю
Фiксованi обсяги перевалки руди щомiсяця,
зростання вартостi обробки вантажу – першi
кроки на шляху пiдвищення ефективностi
роботи державного пiдприємства. Про своє
бачення стратегiї розвитку, цiлi та очiкуванi
результати розповiв в.о. директора Олександр
Олiйник.

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Стратегiя розвитку:
можливостi та перспективи
ку минулого року домовилися про збiльшення перевалки
окатишiв на експорт. Зараз порт не обробляє вантажi цiєї
компанiї. Це ще один крок на шляху диверсифiкацiї вантажiв,
який нам потрiбно зробити.
Обов’язково будемо розширювати клiєнтську базу i залучати до спiвпрацi власникiв рiзних видiв вантажiв, щоб
завжди мати альтернативне завантаження перевалювальних
потужностей i складських примiщень.
Збiльшити обсяги обробки вантажiв можна також
за рахунок реалiзацiї iнвестицiйних проектiв. Ми
проаналiзуємо, на якiй стадiї знаходяться проектнi роботи з будiвництва нового перевантажувального комплексу iмпортних навалювальних вантажiв, модернiзацiї
комплексу експортних вантажiв та встановлення нового
вагоноперекидача.
Попереду багато планiв, нам необхiдно забезпечити
повноцiнне завантаження причалiв порту, скоротити термiни
виконання вантажних робiт, збiльшити обсяги перевалки та
зростання прибутку.

• Яка стратегiя подальшого розвитку
держстивiдора? Що, на Вашу думку,
необхiдно змiнити для збiльшення
вантажообiгу порту?
– Сьогоднi пiдприємство вiдчуває дефiцит вантажiв, отже,
по-перше, ми працюємо над збiльшенням вантажопотокiв.
Вже пiдписали контракт з компанiєю «Метiнвест», у рамках
якого вантажовласник зобов’язується щомiсяця обробляти
через причали нашого пiдприємства щонайменше 1,2 млн
тонн вантажiв. Це забезпечить повноцiнне завантаження
причалів порту перевалкою залiзорудної сировини та
дасть можливiсть розвивати пiдприємство i вдосконалювати
виробничi потужностi.
По-друге, необхiдно покращити фiнансовi результати. I
цю проблему ми також почали вирiшувати. У рамках нового контракту зафiксовано зростання ставки перевалки на
33% – до 5,3 доларiв США за тонну. Фiнансова стабiльнiсть
забезпечить можливiсть оновлення та модернiзацiї обладнання, гiдний рiвень соцiальних гарантiй для колективу
пiдприємства та збiльшення вiдрахувань до державного
бюджету.
Особливу увагу будемо придiляти ремонтним роботам,
оскiльки нам необхiдно пiдвищувати продуктивнiсть задля виконання зобов’язань перед вантажовласниками
за договорами. Ми живемо у свiтi технологiй, i саме
вони визначають успiх виробництва. Нам потрiбно
модернiзувати устаткування, освоювати новi технологiї
обробки вантажiв, рацiоналiзувати iснуючi технологiї
виробництва.
Ми будемо з’ясовувати причини поломок, контролювати якiсть запасних частин, iнструменту та максимально
швидко приводити технiку в робочий стан. Важливо
передбачити усi ризики та контролювати належне використання спецтехнiки. Адже дбайлива експлуатацiя
зумовить зниження витрат на обслуговування та пiдвищить
ефективнiсть виробництва.
Для мене на першому планi завжди люди. На ДП
«МТП «Южний» працюють квалiфiкованi, вiдповiдальнi та
працьовитi фахiвцi. Разом ми готовi приймати рiшення i нести

• Як Ви вважаєте, з якими показниками
пiдприємство завершить цей рiк?
за них вiдповiдальнiсть, втiлювати у життя плани та проекти.
Я впевнений, що колектив заслуговує на високi соцiальнi
гарантiї, бо вони повнiстю вiдповiдають результатам нашої
спiльної працi.

• Ви активно проводили полiтику
диверсифiкацiї вантажiв. Якi зараз у Вас плани
щодо розширення асортименту вантажiв?
– Основними завданнями є активiзацiя експортноiмпортних операцiй, комплексне обслуговування
вантажовласникiв i судновласникiв та, звичайно,
диверсифiкацiя вантажiв.
Головне – забезпечити порт достатнiм для його ефективного функцiонування обсягом вантажiв. Пiдписання
контракту з компанiєю «Метiнвест» – це гарантiя добробуту
пiдприємства.
Звичайно, потрiбно вiдновити ще багато. Ми ефективно
працювали iз залiзорудною компанiєю Ferrexpo. На почат-

– Ми докладемо всiх зусиль, щоб забезпечити гiднi результати роботи. Нашi цiлi – збiльшити обсяги переробки,
пiдвищити продуктивнiсть, розвивати iнфраструктуру порту,
оновити виробниче обладнання, перетворити пiдприємство
на прибуткове та забезпечити високi соцiальнi гарантiї
працiвникам.
Нам необхiдно виконати рiчний фiнансовий план.
Час втрачено i тепер потрiбно надолужувати згаяне. Ми
будемо нарощувати перевалювання вантажiв шляхом
диверсифiкацiї й модернiзацiї потужностей, план-мiнiмум –
обробляти 1,5 млн тонн вантажiв щомiсяця. Це забезпечить пiдприємство прибутком, державу – високими
вiдрахуваннями до бюджету, працiвникiв – гiдною
заробiтною платою.
Обов’язково проведемо зустрiчi з трудовим колективом.
Адже наша мета – домогтися злагодженої та ефективної
роботи всiх ланок виробничого процесу. Треба закрiпити i
розвивати результат минулого року.

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Пiд пильним екологiчним контролем
В Адмiнiстрацiї порту Пiвденний триває монiторинг
акваторiї за допомогою безпiлотника. Для
оперативного реагування, запобiгання розливiв
забруднюючих речовин в акваторiї i на територiї гаванi
вiддiл екологiчної безпеки Адмiнiстрацiї морського
порту Пiвденний щодня проводить монiторинг за
допомогою безпiлотного лiтального апарату.

нагляду i контролю, а також залучати всi можливi
сили i засоби в разi виявлення забруднень в акваторiї
порту. «Для нас така практика не нова. Вперше автономний дрон для спостереження за акваторiєю порту
Пiвденний був запущений у 2019 роцi. Вiдтодi такий
спосiб iнспектування демонструє свою ефективнiсть», –
зазначають у вiддiлi екологiчної безпеки Адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний.

Це дозволяє обмiнюватися iнформацiєю мiж
суб’єктами господарювання, органами державного

Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Професiйне свято

З Днем охорони навколишнього
середовища!
5 червня 2021 року вiдзначається Всесвiтнiй
день охорони навколишнього середовища. Це
прекрасна дата, яка нагадує нам про любов та
повагу до довкiлля. Адже вiд того, в якому станi
знаходиться наша Земля, залежить iснування
всього людства. Тому з великою повагою ми
ставимося до тих, хто пiклується про чистоту нашої
планети.

Знай наших

Вітаємо Чемпіона Кубку Європи
Золоту медаль та пояс Чемпіона Кубку Європи
«Karlovac Open» з кікбоксинку WAKO у категорії
«лайт-контакт» завоював Ілля Міхеєв, діючий
тренер ДЮСК «Кемпо» профкому
ДП «МТП «Южний»!
Змагання відбувались 28-30 травня в Хорватії (м.Карловац)
і зібрали борців майже з 30 країн світу. Загалом понад 1700
учасників.
Чемпіона привітав в.о. директора Олександр Олійник: «Ви
– наша гордість! Бажаємо вам успіху, енергії, сил, терпіння
та наполегливості. Нехай змагання приносять перемоги, а

нагороди будуть відображенням ваших старань та праці».
Ілля Міхеєв вже 14 років займається кікбокснгом. З початку 2020 року його тренер – Олег Барков.
«На чемпіонаті я боксував з представниками Болгарії і
Хорватії, фінальний бій був зі спортсменом з Угорщини. Це
були складні змагання з серйозними суперниками. Але ми
готові рухатися вперед і вже готуємося до чемпіонату світу,
який буде в жовтні»,– сказав чемпіон Кубку Європи.
Ілля Міхеєв мріє перемагати в змаганнях, тренувати
майбутніх спортсменів і працювати в портофлоті «Южного».
Вітаємо нашого героя, пишаємось і бажаємо не зупинятись
на досягнутому!

Охоронi навколишнього середовища на ДП «МТП
«Южний» придiляється особлива увага. Наше пiдприємство
щорiчно впроваджує заходи щодо зменшення впливу виробничої дiяльностi на довкiлля та рацiонального використання
природних ресурсiв.
Ми вiтаємо наших колег – екологiв ДП «МТП «Южний» з цим важливим святом! Цiнуємо i поважаємо Вашу
працю! Бажаємо мiцного здоров’я i процвiтання! Зичимо
гармонiйного iснування в неповторному свiтi природи,
наснаги та єдностi у добрих справах, оптимiзму та конструктивної енергiї!

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»
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Виробництво

Розширюємо складські
площі

Силами РБУ ДП «МТП «Южний» створюється складська
площадка із залізобетонних плит з підпірною стінкою зі
сторони виставкового парку. Сама підпірна стінка включає в
себе каркас з металевою арматурою, який зверху заливають
бетоном. Така капітальна конструкція дозволить уникнути
обвалення ґрунту і гарантує міцність і надійність об’єкта.
Будівництво нового складу відкритого зберігання на причалі №9 дозволить збільшити вантажообіг, оптимізувати
складські операції і тим самим примножити доходи держстивідора. Ми поспілкувались з нашими будівельниками.
Знайомтесь:

Сергій ХОМИЧ,
штукатур дільниці капбудівництва,
ремонту будівель та споруд РБУ
Сергій Мирославович закінчив Одеське професійнотехнічне училище, за фахом він штукатур-облицювальник.

На причалі №9 вантажного району ДП здійснюється
будівництво складу відкритого зберігання. На сьогоднішній
день проводяться роботи з будівництва першого пускового
комплексу об’єкта, призначеного для складування вантажів.
Всього проект передбачає три черги будівництва, загальною
площею 16 тисяч квадратних метрів.

На підприємстві працює вже 24 роки. Без роботи не уявляє
свого життя. Наразі портовик – бригадир РБУ, в колективі
його поважають за професіоналізм та легкий норов.
До своїх обов’язків ставиться дуже відповідально: «Робота
у нас важлива, адже саме ми забезпечуємо життєдіяльність
порту – займаємось капбудівництвом. Бригадир повинен бути
хорошим організатором. Треба вміти розподілити обов’язки,
розставити працівників, кожного – на свій вид робіт, щоб
завдання були виконані якісно та вчасно. У разі виробничої необхідності кожен з нас без вагань може працювати
понаднормово. От і зараз ми добре розуміємо, що новий
майданчик потрібен, як кажуть, на вчора. Ми розуміємо, коли
на підприємстві якісна інфраструктура, будуть й нові вантажі.
Наразі закінчуємо роботи з розширення складського майданчику в районі причалу №9. Працюємо над оновленням
підхідного шляху для нового козлового крану, роботи у всіх
вистачає», – розповідає Сергій Хомич.

Оновлення майданчику
для ремонту грейферiв

Олександр МУНТЯН,
піскоструминник РБУ
Має середню технічну освіту, на підприємстві 14 років.
Одразу прийшов на посаду піскоструминника, роботою
дуже задоволений. Олександр задіяний на всіх важливих
роботах РБУ підприємства: не так давно працював над
розширенням дороги для прийняття машин з негабаритним
вантажем. Все заради підвищення конкурентоспроможності
порту.
«Зараз наша бригада працює над будівництвом підпірної
стінки, ми вже отримали заготовки арматури, готуємо арматурний каркас: в’яжемо арматуру, все згідно будівельних
норм. Готуємось до залиття майданчику бетоном. Робота
мені до душі, подобається в першу чергу динамічність та
розмаїття. Порт живе і кожного разу наші задачі міняються,
ми з інтересом приймаємо нові виклики, все нам по плечу»,
– ділиться думками робітник.

На спецiальному майданчику для ремонту грейферiв
нещодавно було змонтовано новий козловий кран та пiдкрановi
шляхи довжиною 87 метрiв. Зараз на територiї Ремонтно–
механiчних майстерень ДП «МТП «Южний» йде повна
реконструкцiя покриття цiєї дiлянки. Ось що розповiли нам нашi
будiвельники:

Микола КОВАЛЕНКО,

Анатолiй ОЛЕЙНIЧЕНКО,

тесля РБУ
Микола Iванович вже 28 рокiв поспiль працює
на пiдприємствi. Має середню технiчну освiту, жодного дня не жалкував, що обрав шлях портовика.
У теслi чималi професiйнi обов’язки: це, як роботи з
деревом,такiроботизкапбудiвництва.Напiдприємствi
є деревообробний цех (ДОЦ) та ремонтна дiлянка
капбудiвництва РБУ, де й працює наш герой: тут вiн –
єдиний тесля. У цьому мiсяцi Микола Коваленко разом
з колегами готує опалубку на дiлянцi будiвництва.
Потiм ця опалубка буде заливатись бетоном.
«Звичайно, я не завжди задiяний на теслярських
роботах, проте з готовнiстю виконую, що доручать.
Наразi працюю у РММ та на дiлянцi бiля 7 причалу,
де ми займаємось обладнанням пiдхiдного шляху
для нового козлового крану. Укладаємо плити.
Окремо хочу зазначити, що колектив у нашому
пiдроздiлi дружнiй та згуртований. Розумiємо один
одного з пiвслова», – говорить портовик.

каменяр РБУ
Анатолiй Петрович – ветеран порту, працює на
пiдприємствi з 1985 року. За фахом вiн токар. Пiсля армiї
влаштувався в порт на посаду учня каменяра та змiнив
свою спецiалiзацiю, опанувавши новi умiння.
«Останнiм часом камiнних робiт на пiдприємствi небагато, в основному ми задiянi в ремонтних роботах. А
от у минулому таких робiт було через край: будували
будинки у Южному, дитячий садочок, будiвлю мiсцевої
пекарнi. Основнi об’єкти будiвництва пiдприємства –
наша робота.
За необхiдностi Анатолiй Олейнiченко виконує
будь-якi роботи, що призначає керiвництво: «Працюємо над монтажем плит в РММ, готуємо арматуру,
яку в подальшому планується накрити спецiальними
пластинами; наша бригада також задiяна в роботах
з оздоблення шляхiв для козлового крану бiля 7 причалу». За стiльки рокiв робота стала для портовика
справжнiм домом.

«Тукан» знову в строю

Один з трьох наших найголовнiших та найпотужнiших
«трудiвникiв» – портальний кран «Тукан» вiдновив роботу на
причальних фронтах вантажного району №2
ДП «МТП «Южний». На ремонт, який виконала пiдрядна
органiзацiя, знадобилось менше 3-х тижнiв.

Неполадку виявили докери-механiзатори. Кран
оперативно оглянули технолог-пiдрядник та фахiвцi
порту. В короткий термiн визначили об’єм та технологiю
ремонтних робiт, придбали необхiдний матерiал та, за
узгодженням з експлуатацiєю ВРР-2, поставили кран
на зручне для ремонту i безпечне для вантажних робiт
мiсце на причалi.
«Ремонт тривав щодня без перерви на вихiднi з 8.00
до 20.00. Зварювальнi роботи проводили фахiвцi фiрмипiдрядника, серед яких, до речi, один iз найкращих

зварювальникiв України. По завершеннi кран пройшов
випробовування, дефектоскопiю та фаховий огляд i пiсля
пiдписання необхiдної документацiї його було введено в
експлуатацiю», – розповiв начальник вiддiлу механiзацiї
Сергiй Спiцин.
Нагадаємо, стратегiчно важливий для порту кран
TUKAN 3000 – це найбiльша модель, що має ширину
колiї порталу 10,5 м, максимальний вилiт стрiли 50 м,
i може ефективно обробляти великотонажнi судна типу
Capesize та Panamax.
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Екскурсiя

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Юнi портовики побачили, де працюють
їхнi батьки

Екскурсiя вiдбулась 4 червня з нагоди
мiжнародного дня захисту дiтей за пiдтримки
адмiнiстрацiї та профспiлки ДП «МТП
«Южний».
Бiльше сорока дiтей працiвникiв пiдприємства мали
змогу побачити захоплюючу i вражаючу роботу величез-

ного морського порту «Южний». Портальнi крани-гiганти,
рiзноманiтна перевантажувальна технiка, потужнi буксири
портового флоту та показовi тренування пожежникiв вразили маленьких гостей. Це пiдтвердили блиск в очах, щирi
посмiшки, прискорене серцебиття та затамований подих,
особливо, пiд час демонстрацiї навчальної тривоги ЗПБ.
Задоволенi, сповненi вражень i з подарунками дiти повернулись додому. Це була перша екскурсiя у цьому роцi i ми
обов’язково органiзуємо ще!

Свято

Нехай у життi все буде кольоровим
20 травня, не зважаючи на дощ, в управлiннi ДП
«МТП «Южний» було сонячно i рiзнокольорово,
бо на одязi працiвникiв пiдприємства рясно
розквiтали квiти та яскравiли нацiональнi
орнаменти. Так портовики вiдзначили
Всеукраїнський день вишиванки.

Згодом, на сторiнцi порту у ФБ було визначено переможцiв
конкурсу «Найкраща свiтлина портовика в українському
нацiональному одязi». Найбiльшу кiлькiсть «лайкiв» та
коментарiв набрали нашi три чарiвнi колеги – Олена Зорiна,
Олена Чаплинська та Христина Телятник. Усi переможницi
отримали приємнi подарунки. Нашi вiтання!

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Пiдбили пiдсумки онлайн-змагання на краще фото у вишиванцi
Церемонiю нагородження провели профспiлка
фiлiї спiльно з молодiжною органiзацiєю 21
травня. За умовами конкурсу призовi мiсця
повиннi були бути розподiленi у вiдповiдностi до
кiлькостi набраних реакцiй пiд свiтлиною.

i походженням! Обрати з усiх учасникiв лише трьох виявилося неможливим, тому було прийнято одноголосне
рiшення нагородити абсолютно всiх, – зазначила голова
профспiлки Юлiя Панькова. – Приємно, що вже п’ятий рiк
поспiль колектив Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
разом з усiєю країною змiнює свiй робочий дрес-код на знак
поваги до iсторiї i культури українського народу». Вiтаємо
всiх учасникiв конкурсу!

Пiд час нагородження на учасникiв чекав приємний
сюрприз. «Кожна вишиванка унiкальна за своєю красою

Профком у дiї

В Южному вiдкрили новий спортивний майданчик
В ходi реконструкцiї спортмайданчика
було зроблено подвiйне полiуретанове
покриття, розмiтку, комфортнi роздягальнi
i душовi, безтiньове зовнiшнє освiтлення,
вiдеоспостереження та парковку для велосипедiв.
Церемонiя вiдкриття пройшла в рамках IV мiжнародного
турнiру пам’ятi Iллi Богданова – засновника спортивного
гандбольного руху в м. Южне.
«У турнiрi взяло участь 20 команд, 6 команд дiтей 2010

р.н., 7 команд – 2008-го i 7 команд – 2006-го. Ми дякуємо
адмiнiстрацiї та профспiлцi порту за такий чудовий спортивний
майданчик i допомогу в органiзацiї цього турнiру. Бажаю всiм
здоров’я i процвiтання», – сказала директор ДСШ «Портовик»
при профспiлцi ДП «МТП «Южний» Iрина Фунтовая.
«Тепер у дiтей є чудове мiсце для гри в гандбол, мiнi-футбол
i великий тенiс. Бажаю нашим дiткам високих досягнень,
нових спортивних рекордiв, наснаги та волi до перемоги. I
звичайно, без травм», – сказав голова профспiлки ДП «МТП
«Южний» Сергiй Маслов.

Спортивні новини

Вiльна боротьба

вали три золотi, чотири срiбнi та чотири бронзовi медалi.
«Золото» отримали Микита Кот, Андрiй Павлюк та Iван
Ануфрiєв. «Срiбло» у Георгiя Тарнавського, Анатолiя Шварца, Богдана Тризно та Сергiя Донця. Бронзову нагороду
отримали Кирило Нестерович. Дмитро Бабiй, Єва Сотник та
Агата Масюта. Тренери – Iван Ануфрiєв, Вадим Яблунiвський,
Олег Москаленко та Iгор Жаров.
Усi спортсмени, батьки i тренерський склад висловлюють
щиру подяку адмiнiстрацiї та профспiлцi пiдприємства за
пiдтримку i надану можливiсть брати участь в змаганнях.
А ми щиро вiтаємо наших дiток та тренерiв i бажаємо не
зупинятись на досягнутому!

31 травня вiдбувся II Всеукраїнський турнiр
з вiльної боротьби пам’ятi Василя Щурова
– ветерана ДП «МТП «Южний», засновника
борцiвського клубу «Вольник».
Органiзатор – профспiлка держпiдприємства.
Вперше змагання зiбрали таку велику кiлькiсть
учасникiв – бiльше двох сотень спортсменiв та 27 команд
iз рiзних мiст України. У пiдсумку нашi юнi борцi завою-

Футбол
Збiрна команда ДП «МТП «Южний» з футболу
стала переможцем футбольного матчу зi збiрною
ПАТ «Одеський припортовий завод». Поєдинок
вiдбувся 5 червня на центральному стадiонi мiста
Южне з нагоди Дня хiмiка.

Настiльний тенiс
Ганна Макарова (iнженер вiддiлу охорони
навколишнього середовища) стала чемпiонкою з
настiльного тенiсу серед жiнок Чемпiонату мiста Южне,
який вiдбувся 4 червня у спортивнiй залi ДК «Дружба».

Гра проходила в завзятiй i красивiй боротьбi, основний
час якої завершився iз рахунком 1:1. Переможцiв визначила
серiя пенальтi.
Такi зустрiчi з сусiдами – багаторiчна добра
традицiя i, маємо надiю, що вона буде продовжуватись.
Пишаємось нашими колегами i бажаємо подальших
перемог!

Представники сильної статi теж гiдно представили ДП «МТП
«Южний» у чемпiонатi. Так серед чоловiкiв (21-го учасника),
бронзову нагороду виборов Сергiй Гiмiшлi, (електоромонтер
РММ), на 7-му мiсцi Олександр Очеретенко (начальник
сектору техвiддiлу), на 11-му мiсцi – Олександр Сушков
(провiдний iнженер вiддiлу з антикорупцiйної дiяльностi).
Нашi вiтання спортсменам! Молодцi!

Не забудьте привiтати з днем народження!
5 червня. Боровиков Є.О., Дiкусар О.М., Кiцак О.К., Мамай М.О.,
Стрелюк В.М., Тур С.В., Фiнченко А.В., Чмельов К.В., Щурова О.М.,
Ябанжи Г.Д.
6 червня. Бутов О.Ю., Гешко М.Т., Гонголевський О.С., Дацько С.М.,
Корниченко Р.Ф., Синиця С.Д., Цирулiк С.М.
7 червня. Бакалюк О.О., Браславець С.А., Вешкурцев О.С., Корч С.В.,
Онюшкiна Н.О., Трайдакало О.I., Янiшевський О.С.
8 червня. Ковальова Н.В., Ленiєв М.М., Нежельська Я.Ю.,
Прокопенко Н.М., Скляр О.Б., Скорнякова Н.О., Ткаченко В.М.,
Тритяк В.А., Хаборська Н.В., Шпонько В.А.
9 червня. Булавинцев О.А., Вiльчинський О.В., Галузинський О.С.,
Дубиневич П.Д., Кущик В.Ф., Микосянчик А.В., Мирошниченко В.М.,

Носова О.Д., Олiйник Т.В., Петровський А.Г., Писарогло Я.П., Пожар М.I.,
Романько Ю.П., ХараЇм С.О.
10 червня. Гриньке Е.О., Кiцiнський Г.А., Кордюк Н.О., Телiцяну Д.С.
11 червня. Бас А.А., Кузьмiн В.В., Марченко Р.О., Плешкан В.В.,
Половенко I.I., Тимашкова З.В.
12 червня. Драгунов I.В., Загорняк А.В., Клишавчук Т.А.,
Логоша I.Ю., Мамчур В.Є., Нєдєлєв О.М., Ржавiтiн О.А. Семенюк Ю.Ю.,
Смовзюк О.А., Спасенко I.М.
13 червня. Малярчук С.Д., Полонська Л.П., Сарафанов О.С.,
Сенькiв С.В., Стаднiченко О.В., Столовнiк О.М., Тильман Д.О., Холява С.I.
14червня.БурякiвськаН.С.,ДашковС.В.,КоваленкоД.В.,КурбатоваН.О.,
Кучмей В.О., Лiскевич О.П., Рябошапко В.О., Сомик Н.А., Цушко В.Г.

15 червня. Войт В.О., Гущин С.I., Долинський В.С., Змiєнко К.В.,
Крижановський О.О., Круглiков Є.М., Литвиненко Т.Г., Панченко С.Є.,
Рудякова Л.М., Федорович О.М., Шевченко О.Г.
16 червня. Вуколов С.В., Драгус I.А., Єштокiн О.В., Кожухар В.П.,
Муригiна I.О., Онищук С.В., Силигейно В.В.
17 червня. Александров О.Г., Геджин В.Г., Дудра В.М., Кравець Ю.М.,
Кравченко В.I., Машков С.В., Павловська А.С., Рязанов П.I., Соболь О.М.,
Сопун В.О., Цирулiк Ю.С.
18 червня. Брiзгун Г.М., Бурлака В.В., Вiдiм Н.В., Дземiшкевич С.М.,
Зимовець О.С., Зорiн Д.С., Iванова I.В., Непом’ящий М.В., Олту П.С.,
Приходько С.С., Рижук О.В., Смирнова А.В., Сорокiн О.В., Стоян В.В.,
Чугунников В.В.
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Ганна БІЛА, Валентина РАДЕЦЬКА, Анастасія ПАВЛІЧЕНКО.
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