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Результати роботи

Вiдзнака

ДП «МТП «Южний» перевиконало
виробничий план червня на 15%
Колектив Морського торговельного порту
«Южний» обробив 1 млн 679 тис. тонн вантажiв у
червнi поточного року. Цей показник перевищує
плановий на 219 тис. тонн (+ 15%). Держстивiдор
має на метi утримувати лiдируючi позицiї у
морськiй галузi.
Протягом минулого мiсяця ДП «МТП «Южний»
вiдвантажило на судна 1 млн 272 тис. тонн залiзорудної сировини. Взагалi, експорт склав 1 млн 323 тис. тонн вантажiв.
Крiм того, через потужностi пiдприємства пройшло 351 тис.
тонн iмпортного вантажу (основний – коксiвне вугiлля).
«Ми спостерiгаємо зростання обсягiв вантажiв, маємо
багато непростих завдань, але вони спонукають портовикiв
демонструвати винятковий професiоналiзм. Адже колектив ДП «МТП «Южний» налаштований на максимальний
результат. Сьогоднi нашi ключовi цiлi – оновити виробниче

обладнання та пiдвищити продуктивнiсть», – розповiдає в.о.
директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник.
У червнi вантажообiг держстивiдора вирiс на 25% у
порiвняннi з травнем 2021 року. Кiлькiсть оброблених суден протягом минулого мiсяця склала 21 (+10% порiвняно
з травнем 2021), напiввагонiв – 21 540 (+40% порiвняно
з травнем 2021). Сьогоднi маємо тенденцiю збiльшення
пропускної спроможностi порту.
«Наразi всi сили колективу спрямованi на зростання
виробничих й фiнансових показникiв дiяльностi Морського
торговельного порту «Южний». Пiдприємству вдається
оптимально планувати та виконувати вантажнi роботи,
своєчасно проводити належного рiвня ремонтнi роботи.
Разом з цим збiльшуються податковi вiдрахування до
бюджетiв усiх рiвнiв. Сподiваємося, що результати будуть покращуватися щомiсячно», – коментує Олександр
Олiйник.

Олександр Олiйник
представив пiдприємство
на урочистому прийомi,
органiзованому
видавництвом «Порти
України» до Дня флоту
Керiвники провiдних компанiй морської
галузi, судновласники та оператори суден,
вантажовласники, виробники та експортери,
постачальники технiки та обладнання прийняли
участь у заходi.
За багаторiчну спiвпрацю з видавництвом та на честь
25-ти рiччя директор «Порти України» Олександр Глущенко
вручив нагороду керiвнику ДП «МТП «Южний».
«Вiтаю всiх присутнiх з професiйним святом – Днем морського i рiчкового флоту України! Незалежно вiд того, в якому
секторi ми працюємо – державному або приватному, ми всi
прагнемо зробити морську галузь успiшною, а Україну –
сильною морською державою.
Також вiтаю провiдний журнал морської галузi з
25-рiччям. Команда «Порти України» завжди керується
прагненням до найвищої якостi та досконалостi. Ми пишаємося плiдною спiвпрацею з кращими журналiстами,
редакторами, дизайнерами, фахiвцями», – привiтав Олександр Олександрович.

Велетнi Пiвденного
За iнформацiєю головної диспетчерської
Адмiнiстрацiї МП Пiвденний, за червень поточного
року пiд вантажно-розвантажувальними роботами
в порту знаходилося 11 суден з дедвейтом понад
150 тис. тонн. Найбiльшi з них:
HANNA OLDENDORFF – на причалi №19 на судно було
завантажено 50,7 тис. тонн руди, на причалi №5 – 154,5
тис. тонн руди. Всього – 205,2 тис. тонн.
JUDD —на причалi №5 з балкера було вивантажено 54,8
тис. тонн вугiлля, на причалi №9 – 100,4 тис. тонн вугiлля.
Всього – 155,2 тис. тонн. Пiсля цього бiля причалу №6 на
судно було завантажено 201,7 тис. тонн руди.
CHOW – на причалi №19 було здiйснено завантаження
88,7 тис. тонн руди. На причалi №18 – дозавантаження
39,9 тис. тонн руди. Всього – 128,6 тис. тонн.
AM PORT CARTIER – бiля причалу №19 на судно було
завантажено 90,8 тис. тонн руди, бiля причалу №6 – 86,4
тис. тонн. Всього – 177,2 тис. тонн.
DIONE – бiля причалу №5 на балкер було завантажено
176,6 тис. тонн руди.
Всього з початку року в морському порту Пiвденний оброблялося 63 судна типу Capesize.

ТОП–5 найбiльших суден, якi заходили
у порт Пiвденний у червнi 2021
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Професiйне свято
Щороку 16 липня в Українi вiдзначають День
бухгалтера. На нашому пiдприємствi працюють грамотнi,
вiдповiдальнi, працьовитi i доброзичливi професiонали
своєї справи. Ми дуже цiнуємо вашу складну роботу i
не уявляємо свого життя без вас. Милi бухгалтера, вiд
щирого серця вiтаємо вас з цим чудовим святом! Бажаємо
вам великих успiхiв i стабiльного добробуту в дiяльностi,
прекрасних iдей i радiсних подiй у життi, високого
достатку i доброго здоров’я, щирої любовi i злагоди у
родинi. Знайомтесь:

Сумлiннi, стараннi,
талановитi

Iнна ЛIНКЄР,
в.о. головного бухгалтера централiзованої бухгалтерiї
Допитлива, розумна, цiлеспрямована, органiзована, – саме
така Iнна Лiнкєр – прекрасна жiнка, спiлкування з якою заряджає
позитивною енергiєю.
Iнна Олексiївна з червоним дипломом закiнчила Марiупольський
електромеханiчний технiкум за спецiальнiстю «економiка
пiдприємства» i Харкiвський нацiональний унiверситет мiського
господарства iменi О.М. Бекетова, теж «економiка пiдприємства».
«Все своє життя я вчуся. Менi подобається дiзнаватись щось нове, розвиватися, iнодi боротися, долати перешкоди. Вважаю, що немає нiчого
недосяжного. I людей люблю активних, що захоплюються своєю справою.
У 2008 роцi почався мiй шлях в Марiупольському порту: працювала бухгалтером, економiстом. Тодi я вперше занурилася в
море цiкавої менi iнформацiї i не могла насититися. Коли я стикаюся з чимось новим у професiйнiй дiяльностi, менi обов’язково
потрiбно розiбратися у всiх деталях. Часто сиджу ночами в пошуку
консультацiй, роз’яснень, прикладiв. Я вiдчуваю перемогу, коли
знаю, що зрозумiла, розiбралася та можу впоратися з будь-якою
ситуацiєю», – розповiдає головний бухгалтер.

Тетяна КЛИШАВЧУК,
бухгалтер матерiального сектору централiзованої
бухгалтерiї
Вона народилась в Одесi, здобула двi вищi освiти – за її плечима
Миколаївський полiтехнiчний iнститут та Херсонський державний
унiверситет. Доля привела її родину в мiсто Южне: батько був одним
iз тих, хто стояв у витокiв пiдприємства і очолював БРЛС з 1977 року.
Трудовий шлях Тетяни розпочався у 1985 роцi з посади помiчницi
геодезиста ремонтно-будiвельного управлiння порту. Дiвчина приймала безпосередню участь в плануваннi будiвництва комплексу
вагоноперекидача.
«Все управлiння порту того часу знаходилось на Захiдному березi
Малого Аджаликського лиману. На роботу портовикiв кожен день
возив «Буревiсник» i загальна чисельнiсть штату працiвникiв була
такою, що вистачало однiєї ходки катеру, аби доправити усiх. На
Схiдному березi лиману ще не було забудови, а на мiстi сучасної
будiвлi управлiння стояв лише металевий вагончик, де працiвники
РБУ зберiгали iнвентар», – дiлиться спогадами бухгалтер.
Пiдприємство швидко розвивалось, штат працiвникiв збiльшувався.
У складi централiзованої бухгалтерiї був утворений новий вiддiл,

Рiта ГРИНИШИНА,
бухгалтер розрахунково-касового сектору
централiзованої бухгалтерiї
Вона народилась на Кавказi, коли дiвчинi виповнилось 5 рокiв,
сiм’я переїхала до Одещини. Закiнчила Харкiвський облiковокредитний технiкум та отримала квалiфiкацiю бухгалтера. Першим
мiсцем роботи Рiти Анатолiївни було Головне управлiння Держпрацi
в Одеськiй областi, 4 роки вона працювала у ревiзiйному вiддiлi.
Молода жiнка знала, що поблизу Одеси розташованi новi
перспективнi пiдприємства. Амбiтнi плани нашої героїнi та бажання
пов’язати своє життя саме з таким пiдприємством зробили своє – Рiта
Гринишина влаштувалась на роботу у вiддiл МТЗ прийомоздавачем
порту. Свiй перший робочий день працiвниця пам’ятає, немов це
було вчора, – 5 лютого 1984 року.
1 серпня 1990 року Рiта перейшла до матерiального вiддiлу
бухгалтерiї. «До моїх обов’язкiв входило ведення всiх актiв списання та, окремо, – ведення вiддiлу капбудiвництва. Це був цiкавий
час. В мiстi Южне йшло бурхливе будiвництво багатьох об’єктiв:
житлових будинкiв, пекарнi, дитячого садочка, гуртожитка. Все
це за власнi кошти будував порт. Я була саме тiєю людиною, повз
яку проходила вся документацiя – оплати, акти виконаних робiт.

У пiдроздiлах

В порту «Южний» працювала заступником головного бухгалтера
з податкового облiку, зараз – в.о. головного бухгалтера. Я прийшла
сюди з фундаментом. Пiдприємства схожi, робота теж. Рiзниця тiльки
в органiзацiї та програмному забезпеченнi. Але менi подобається
процес вивчення i осягнення», – зазначає Iнна Олексiївна.
У Iнни Лiнкєр мiцна i дружна сiм’я: батьки, старший брат, чоловiк
та вже дорослий син.
На питання, чи складно так кардинально мiняти життя, вiдповiдає:
«Так, менi було важко залишити батькiв. Але у мене є старший брат,
вiн за ними доглядає. Пiсля того, що ми пережили, починаючи з
2014 року, ми переглянули своє ставлення до життя, до цiнностей.
Я зрозумiла, що дiм – це не мiсто, не стiни i дах над головою – це
рiднi люди. Дiм там, де твоя сiм’я, де душа».
Все в цьому життi вiдносно, крiм сiм’ї. Сiм’я – це двигун, який дозволяє
чогось добиватися, до чогось прагнути. У нас з сином є традицiя – переглядати улюбленi фiльми. Нас об’єднує i любов до Йосипа Бродського».
З нагоди професiйного свята всьому колективу бажає добробуту,
миру i благодатi удома. Коли вдома все добре, живi i здоровi нашi
батьки, щасливi дiти – це нашi крила. Тодi ми можемо все. Своїм
колегам я бажаю жiночого щастя, нехай всi дороги, якими вони
йдуть, ведуть тiльки до щастя.

валютний. Сюди перейшла працювати наша героїня: «Ми займалися
нарахуванням працiвникам безготiвкової валюти. Кожен портовик
мав картку, на якiй накопичувалась валюта, своєрiдне заохочення
для працiвникiв. Цiєю карткою можна було розрахуватись у магазинi
«Бiбакс». Тут можна було придбати все, вiд продовольчих товарiв до
дефiцитної побутової технiки. Скористатись цiєю карткою можна було
раз на кiлька мiсяцiв. Серед працiвникiв того чи iншого вiддiлу проводилось жеребкування, обирався щасливчик, який мав змогу витратити свої
«валютнi заощадження» у поточному мiсяцi i придбати щось корисне».
Згодом вiддiл закрили i працiвникiв розподiлили до iнших
пiдроздiлiв бухгалтерiї. Тетяна Анатолiївна потрапила до
матерiального сектору. Працiвниця займається процедурами списання трьох великих пiдроздiлiв порту – вантажного району, РММ
та портофлоту. Окрiм цього, бухгалтер займається оформленням
документiв з витрат на вiдрядження всiх працiвникiв порту. Той, хто
коли-небудь був у вiдрядженнi, неодмiнно знає цю чарiвну жiнку.
У Тетяни Клишавчук мiцна родина – чоловiк та двi доньки. Є в
нашої героїнi i справжнє покликання у життi – допомога братам
нашим меншим.
З нагоди професiйного свята бажає своїм колегам впевненостi у
завтрашньому днi, сил та наснаги, щастя та взаємної любовi!
Наприкiнцi будiвництва перед здачею в експлуатацiю виводилась
загальна вартiсть об’єкту. Менi завжди було вiдрадно бути причетною до таких масштабних та значущих проектiв», – пригадує
бухгалтер.
У серединi 90-х Рiта Гринишина перейшла до розрахунковокасового сектору бухгалтерiї. «До функцiоналу розраховувача
входить прийняття первинної документацiї. ЇЇ потрiбно обробити та
провести нарахування. Сектор тiсно спiвпрацює з вiддiлом органiзацiї
i оплати працi, вiддiлом кадрiв та соцiального розвитку. Робота
вiдповiдальна, права на помилку не має, адже вiд цього залежить
правильнiсть нарахування заробiтної плати працiвникам. У секторi 6
бухгалтерiв та старший касир. Кожен розраховувач веде приблизно
600 людей. Моя дiлянка – служба морської безпеки, портофлот,
електрогосподарство, служба пожежної безпеки, вiддiл метрологiї
та база вiдпочинку «Лагуна». Окрiм цього я веду всiх, хто працює
за договором», – пояснює Рiта Анатолiївна.
Склалась i жiноча доля нашої колеги – свого майбутнього чоловіка
Ріта зустріла в порту і вже 35 рокiв вона щаслива в шлюбi. Подружжя
має двох синiв та чудового онука.
З нагоди професiйного свята бажає своїм чарiвним колегам
мiцного здоров’я, добробуту та яскравих емоцiй: «Ми готовi докладати максимум зусиль для процвiтання рiдного пiдприємства».

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Комплексний ремонт
Рада порту Пiвденний пiдбила пiдсумки
вагоноперекидача завершено роботи за перший квартал 2021 року
5 липня з випередження графiку було вiдремонтовано комплекс
вагоноперекидачiв ВРР-2. Це стало можливим завдяки грамотнiй
пiдготовцi та скоординованiй роботi фахiвцiв служби механiзацiї,
РММ та вантажного району.
«Головною метою ремонту була замiна опорно-поворотного кола на стакерi
№2. Ми також замiнили приводи на конвеєрах. Нашi колеги з ремонтнобудiвельного управлiння провели замiну залiзничного переводу на колiях перекидача», – розповiв начальник вiддiлу механiзацiї Сергiй Спiцин.
Роботи вкрай важливо було провести у стислий термiн, адже комплекс
вагоноперекидачiв, як одна з найважливiших ланок перевантажувального процесу, працює цiлодобово. А оскiльки пiдприємство пiдтвердило до обробки великий обсяг вантажiв, то на рахунку була кожна хвилина. Дякуємо усiм за роботу.

30 червня в Адмiнiстрацiї МП Пiвденний вiдбулось чергове засiдання Ради порту пiд
головуванням начальника Адмiнiстрацii МП Пiвденний Олександра Басюка.
У засiданнi, яке проходило в онлайн-режимi, взяли участь представники державних
пiдприємств, морських термiналiв, стивiдорних та iнших компанiй, що працюють в акваторiї.
Пiд час засiдання в.о. заступника начальника з операцiйної дiяльностi Олександр Ковалюк
ознайомив присутнiх з фактичними показниками вантажообiгу МП Пiвденний за пiдсумками
1-го кварталу 2021 року i проаналiзував динамiку вантажопереробки. Кращi показники
традицiйно зберiгаються за обсягом перевантаження продукцiї ГМК: вугiлля i руди. Учасники
наради надали iнформацiю щодо прогнозованих показникiв вантажообiгу у другому пiврiччi,
проаналiзували актуальнi питання та визначили пропозицiї щодо покращення дiяльностi
морського порту.
Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Вiдлуння свята
Урочисто, весело, святково та пам’ятно провели
своє професiйне свято – День морського та
рiчкового флоту України портовики «Южного».
Другого липня у п’ятницю актова зала Управлiння
пiдприємства була переповнена працiвниками –
представниками усiх пiдроздiлiв.

Пiсля демонстрацiї святкового фiльму про роботу
пiдприємства присутнiх зi сцени привiтали очiльник морського
порту «Южний» Олександр Олiйник та голова профспiлки
Сергiй Маслов. Вони висловили колективу свою вдячнiсть
за успiхи i досягнення та побажали всiляких гараздiв.
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Портовики вiдзначили
своє професiйне свято

55 працiвникiв «Южного» отримали нагороди рiзного рiвня,
а 45 – посвiдчення «Ветеран працi».
Неповторну, вражаючу атмосферу у залi створило видовищне лазерне шоу. Другий день свята портовики за
вiдновленою традицiєю провели разом iз своїми родинами

на портовiй базi вiдпочинку «Лагуна», де на них чекали
розважальнi програми, веселi театральнi дiйства та чудовi
концерти. Всi без виключення зiзнались – свято пройшло
невимушено, тепло, по-домашньому затишно i тому вдалось
на славу!

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Свято вiдбулось
В Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
вiдзначили День працiвникiв морського i
рiчкового флоту. Кращих портовикiв i ветеранiв
галузi нагородили грамотами та почесними
посвiдченнями. Урочистий захiд вiдбувся 2
липня.
«Це свято було, є i залишиться святом професiоналiв:
працьовитих, енергiйних та вiдданих справi працiвникiв
морської галузi. Тих, хто впевнено рухається до цiлей i
вiдповiдально виконує поставленi перед ними завдання.
Саме вашi професiоналiзм, знання, досвiд та щоденна
праця забезпечують стабiльний розвиток морського порту

Пiвденний!», – зазначив начальник Адмiнiстрацiї морського
порту Пiвденний Олександр Басюк.
За особистi трудовi досягнення у професiйнiй дiяльностi
пiд час виконання службових обов’язкiв, вагомий внесок у
розвиток морської галузi та з нагоди свята були вiдзначенi:
Грамотою Адмiнiстрацiї МП Пiвденний – Сергiй Леонтюк,
Вадим Чорний, Юрiй Харкавенко, Свiтлана Дейман, Микола Iвашов, Вiкторiя Розмерiцу; Вiдзнакою Асоцiацiї портiв
України «УКРПОРТ» – Володимир Поперногло; Почесною
грамотою виконкому Южненської мiськради – Вiктор Козак,
Олексiй Кощеєв. Крiм того посвiдчення «Ветеран працi»
отримали: Мирослава Педченко, Наталя Лозован, Катерина
Коваленко, Вадим Верховецький, Олена Бойко, Олег Юдов,
Людмила Чебан, Анатолiй Любчук та Олеся Медведчук.
Щиро вiтаємо, колеги! Нових професiйних досягнень та
щастя вам i вашим родинам!
Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Зворотнiй зв’язок

Дiалог з колективом триває
Протягом всього червня i початку липня керiвник
ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник
зустрiчався з трудовими колективами пiдроздiлiв
пiдприємства: ВРР-2, Портофлоту, Автобази,
РММ, РБУ, ВПМ, НКК.
Розмовляли про те, що найбiльше хвилює портовикiв:
повноцiнне завантаження причалiв порту, модернiзацiю,
ремонт та закупiвлю нової технiки, пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв тощо. Йшлося також про органiзацiю протипожежної безпеки в акваторiї, будiвництво цеху для ремонтних
робiт, необхiдне матерiальне забезпечення та про соцiальнi
гарантiї працiвникiв.

Користуючись нагодою, портовики подякували Олександру Олександровичу за вiдновлення роботи МСЧ у звичному
режимi та поповнення парку автобази двома сучасними
автобусами.
«В нас багато задач – пiдвищити продуктивнiсть, оновити
обладнання, перетворити пiдприємство на прибуткове та забезпечити високi соцiальнi гарантiї працiвникам», – сказав,
звертаючись до колег, Олександр Олiйник.
Директор продовжить дiалог з працiвниками та
зустрiнеться з колективами усiх пiдроздiлiв. Вiн переконаний,
що це найефективнiший спосiб визначити проблеми та своєчасно їх вирiшити. Усi питання знаходяться на особистому
контролi Олександра Олександровича.

Конкурс профмайстерностi

Кращi у професiї
РММ. На пiдприємствi стартували конкурси профмайстерностi з нагоди Дня флоту. Маємо першi результати вiд наших електрогазозварникiв ремонтномеханiчних майстерень.
Пiсля ретельного аналiзу результатiв теоретичної i практичної частин конкурсу найкращим у професiї став Сергiй
Капiнус, на другому мiсцi – Сергiй Половенко, на третьому –
Дмитро Степанов! Молодцi!!!
Нагадаємо, переможцi та призери конкурсу мають
можливiсть увiйти до збiрної команди ДП «МТП «Юж-

ний», для подальшої участi у конкурсах зварникiв
України.
ТВГ. Естафету пiдхопило тепло-водогосподарство. Пiсля
екзамену на знання теорiї учасникiв було допущено до
практичних змагань.
За пiдсумками квалiфiкацiйної комiсiї кращим серед
слюсарiв газового обладнання став Руслан Вакарчук. Серед
операторiв перше мiсце посiв Iгор Зiнченко, друге – Сергiй
Невойт, третє – Сергiй Лукашенко. Нашi вiтання переможцям!
Нагадаємо, такий конкурс проводиться вперше серед
фахiвцiв з газового устаткування. Вони обслуговують устаткування котельної ТВГ та газових розморожувальних пристроїв
комплексу вагоноперекидачiв ВРР-2.

Сказано – зроблено

Оновлення автопарку
Згiдно з договором, укладеним влiтку 2020 року,
до нашого пiдприємства прибули два сучасних
примiських автобуси. Вони сконструйованi з
двома дверима для того, щоб мiсць для сидiння
було бiльше. В результатi повна пасажиромiсткiсть
складає 101 мiсце, з них 36 –для сидiння.
Автобуси обладнанi комплектуючими вiдомих європейських брендiв: двигун Mercedes-Benz, коробка передач

типу ZF, деталi гальмiвної системи Wabco, свiтлотехнiка
Hella тощо.
Термо– та шумоiзоляцiйне покриття даху, антикорозiйна
обробка пiдлоги, система нахилу пiдлоги автобусу пiд
час зупинки, кнопки вимоги зупинки – все продумано
працiвниками автобази i служби МТЗ задля зручностi
працiвникiв пiдприємства.
Новi автобуси доставлятимуть працiвникiв на роботу та
додому з комфортом!
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Гандбол

Футбол

Бронза Чемпiонату Європи «Портовик» – призер чемпiонату
Михайло Писаревський,
вихованець ДЮСШ
«Портовик» профкому
порту «Южний» став
бронзовим призером
Європи з пляжного
гандболу у складi
молодiжної збiрної
команди України U-17.

Вiтаємо юних
футболiстiв – вихованцiв
дитячого футбольного
клубу «Портовик»
(2009-2010 р.н.) з
бронзовою нагородою
Мiжнародного дитячого
турнiру «Odessa Cup
2021».

У двох сетах українцi обiграли
збiрну Хорватiї з рахунком 2:0.
Змагання завершились 11 липня в
болгарськiй Варнi. Ми пишаємось
нашим героєм i бажаємо подальших
перемог! Особливi вiтання тренерам
– Iринi Фунтовiй та Вiталiю Халюзi!

Змагання пройшли 28.06 –
02.07 в Одесi.
Особлива подяка i вiтання
тренеру та директору клубу – Сергiю Новакову! Так
тримати!

До свята

Профком у дії

Талановиті портовики –
талановиті у всьому

Поїздки вихiдного дня
з нагоди професiйного свята

Чудову фотозону до
свого професійного свята
– Дня Флоту України,
створили наші креативні
колеги з вантажнорозвантажувального району
№2 на першому поверсі
управління підрозділу.

Головний ідейний натхненник – Лілія Кизичева
(фахівець ВРР-2), головний художник-декоратор
Катерина Албур (фахівець ВРР-2), всі дерев’яні
вироби власноруч виготовили столяри такелажної
дільниці Олександр Баранов та Геннадій Шаповалов!
Дякуємо вам за святкову атмосферу і гарний настрій, колеги!!! Ви – найкращі!

Великий теніс

Разом iз родинами портовики
«Южного» чудово провели час
та вiдпочили у вихiднi днi червня.
Поїздки було органiзовано за
пiдтримки профспiлки пiдприємства.
Iрина Новосад (ВРР-2) повезла своїх колег
до Миколаївського зоопарку на радiсть ма-

леньких портовикiв. Оксана Мазур (ВРР-2)
органiзувала смачну та пiзнавальну поїздку
до Вилкове – української Венецiї та БiлгородДнiстровська – Анкерманської фортецi, а Ольга Носова (ТВГ) влаштувала колегам чудовий
активний вiдпочинок на байдарках у Херсонi.
Задоволеними залишились, i дорослi, i
дiти!

Настольний теніс

Вiтаємо переможцiв турнiру Вiтаємо колегу
з великого тенiсу
зі срібною нагородою
Змагання з нагоди Дня флоту
України пройшли в Южному
19.06 – 03.07. Переможцем
серед жiнок стала наша колега
– Марiя Баранова (старший
iнженер вiддiлу тендерної та
договiрної роботи).

Друге призове мiсце та
почесну срiбну медаль
отримав наш колега
Олександр Очеретенко
(начальник сектору технiчного
вiддiлу) у мiському турнiрi
Южного з настiльного тенiсу
серед чоловiкiв.

Бронзову медаль отримала Лiна
Чаура, (начальник проектно-кошторисного вiддiлу).
У парних сетах срiбло та бронза
дiстались парам теж за участю Марiї
Баранової (друге мiсце) та Лiни Чаури
(третє мiсце). Вiтаємо наших чарiвних
колег!

Змагання з нагоди дня Конституцiї
України пройшли 27 червня в
спортивнiй залi ДЮСШ. У турнiрi
взяло участь 20 любителiв цього виду
спорту вiком вiд 18 до 73 рокiв. Вiтаємо
Олександра i бажаємо спортивного
натхнення та подальших перемог!

Не забудьте привiтати з днем народження!
17липня.IокiмасС.С.,КозарiзнюкО.Г.,КорнiєнкоН.В.,
Павлишина Г.В., Панiкарський Д.Б., Рябикiна М.О.,
Тухтарян М.А.
18липня.КучеринаД.М.,КущикI.В.,СтружевськийО.П.,
Ярмольчук К.I.
19 липня. Блiнков В.М., Калiнiченко Х.О.,
Карпенко А.П., Маковiй М.М., Пегiн А.О., Петренко О.М.,
Соломiн О.С., Тарасюк О.П., Чабан В.I.
20 липня. Бицак В.В., Конфетюк В.П., Ксель Д.С.,
Микосянчик В.В., Прущак О.О.
21липня.АндрусякО.О.,БогдановД.В.,БондарчукО.В.,

Кульков I.Л., Марценюк С.В., Полукравець Т.I.,
Рехлiнський М.М., Самаркiн В.Б., Шестак К.В.
22 липня. Баранов А.О., Гонтар О.М.,
Завадовський О.В., Крамаренко О.А., Кузьмiна О.М.,
Макаровська I.Л., Онищенко О.Ю., Орлов В.В.,
Осташ I.М., Семчук С.О., Трiколiч О.М., Хавко О.М.
23 липня. Баранецький А.А., Корбiт В.В.,
Лук’янов О.В., Малецька О.I., Мантя О.О., Мельник Д.О.,
Палiєнко В.А., Панькiв О.Д., Фастиковський С.К.,
Фоменко А.М.
24 липня. Висоцький К.I., Довбуш Ю.Ю., Єнакi С.К.,
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25 липня. Бондар О.П., Георгiєв А.С., Маковей О.В.,
Малюк Є.О., Трушевич С.I.
26 липня. Журавльов С.В., Качмар I.I., Корнiйчук Т.Л.,
КурбатоваС.I.,ОсадчукМ.В.,ШевченкоЮ.М.,ШишкаС.М.,
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Романович В.М., Рябикiн В.С., Сухенко Ю.О.,
Шушваль О.С.
29липня.ВагутовичП.А.,ГарнаженкоО.В.,ДемусЮ.В.,
Ковшар С.П., Котлiн О.Л., Кузьмiн Л.Ю., Науменко Н.С.,
Осадча О.М., Рашковський Т.Р., Савченко I.П.,
Синявський К.С., Сiмченко В.А., Старжевський Ю.Ю.,
Тоток О.В.
30 липня. Бончев Г.В., Дар’я М.В., Дулашко О.Д.,
Загребельний В.В., Захарова А.I., Капiнус С.С.,
Кистрюга М.В., Мазуренко А.М., Попов О.М.,
Сiльченко В.В., Тарасенко Г.М., Шевчук О.О.
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