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28 липня Дмитро Разумков вiдвiдав державне 
пiдприємство «Морський торговельний 
порт «Южний». У ходi робочого вiзиту його 
супроводжували перший заступник голови 
Одеської обласної державної адмiнiстрацiї Борис 
Волошенков, голова Одеської обласної ради 
Григорiй Дiденко та Южненський мiський голова 
Володимир Новацький.

Напередоднi, 27 липня, колектив ДП «МТП «Южний» 
вiдзначив 43-рiччя з дня заснування пiдприємства. З цiєї 

нагоди було нагороджено найкращих працiвникiв за 
вагомий особистий внесок у розвиток морської галузi 
України. Почеснi гостi привiтали зi святом та висловили 
вдячнiсть усiм портовикам за високi результати й вiдданiсть 
своїй справi.

«Морськi перевезення є найважливiшими для країни. Я 
бажаю, щоб до порту прибувало ще бiльше суден, щоб за-
вжди було багато роботи та доходiв. Ви – мiстоутворююче 
пiдприємство i дуже багато робите, як для Южного, так i 
для областi. Я думаю, що не буду перебiльшувати, якщо 
скажу, що ви це робите i для держави. Хочу вам побажати 

простого людського щастя, успiху, здоров’я вам та вашим 
рiдним», – зазначив Голова Верховної Ради України 
Дмитро Разумков.

Гостi Морського торговельного порту «Южний» озна-
йомилися з виробничими потужностями та досягненнями 
колективу пiдприємства. Огляд акваторiї порту на буксирi 
«Володимир Iванов» дозволив побачити усi причали та 
особливостi вантажних операцiй. Наразi бiля причалiв 
держстивiдора обробляється 5 суден одночасно, що свiдчить 
про високу iнтенсивнiсть виробництва.

«Наше пiдприємство – це бiльше 2500 робочих мiсць, 
високi соцiальнi гарантiї та гiднi виробничi результати. Порт 
посiдає перше мiсце серед державних пiдприємств за обсягом 
вантажiв, але ми маємо комплекснi проекти задля створення 
сучасної портової iнфраструктури та високотехнологiчних 
причалiв. Виробничi та фiнансовi показники минулого року 
є доказом, що ДП «МТП «Южний» має високий потенцiал 
та сприятливi можливостi», – коментує в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник.

Голова Верховної Ради України 
на ДП «МТП «Южний»
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Андрiй АРИСТЕНКО, 
провiдний майстер з обов’язками технолога дiльницi 
з ремонту ремонтно-механiчних майстерень

Андрiй Павлович закiнчив факультет механiзацiї портiв 
Одеського Нацiонального Морського Унiверситету, де 
опанував спецiальнiсть iнженера-механiка. У 2009 роцi, 
влаштувався на пiдприємство майстром з ремонту вантаж-
но-захоплюючих пристроїв РММ. Наразi наш герой обiймає 
посаду провiдного майстра з обов’язками технолога дiльницi 
з ремонту РММ.

«Провiдний майстер з ремонту та провiдний механiк ске-
ровують роботу 27 працівників – це слюсарi i зварювальники. 
Отримуємо завдання, визначаємо графiк проведення робiт та 
направляємо бригаду. Дiльниця з ремонту працює 24/7, ми 
працюємо позмiнно, щоб охопити не тiльки робочий тиждень, 

а й вихiднi днi. Це порт, робота йде цiлодобово, коли щось ви-
ходить зi строю, потрiбно негайно реагувати: усунути недолiки, 
налагодити, вiдремонтувати. Нещодавно наша бригада про-
вела замiну опорно-поворотного пiдшипника на сталкерi №2 
вагоноперекидача. А на вихiдних ми замiнили пiдшипники на 
редукторi конвеєра. Наша робота потребує оперативностi та 
якiсного виконання», – пояснює провiдний майстер.

У портовика мiцна родина. Дружина працює на вантажному 
районi пiдприємства, проте наразi у декретнiй вiдпустцi. По-
дружжя має двох дiток.

У вiльний час Андрiй Аристенко займається риболовлею. А 
ще вiн завзятий футболiст та беззмiнно грає у командi з футболу 
РММ-ВГЕ з 2009 року.

З нагоди святкування 43-ої рiчницi з дня заснування порту 
бажає своїм колегам стабiльностi, впевненостi у завтрашньому 
днi та злагоди!

Топ-працiвники 
порту

ДП «МТП «Южний» – це команда 
професіональних, відданих та старанних 
працівників. Кожен співробітник порту — 
важлива та невід’ємна частина нашого 
підприємства.  Саме завдяки людям, 
держстивідор ставить рекорди, розширює 
виробничі потужності, стабільно лідирує 
в морській галузі.  З нагоди святкування 
43-ої річниці з дня заснування «Морського 
торговельного порту «Южний» кращі 
портовики отримали приємні заохочення за 
свою сумлінну працю. Ми поспілкувались з 
кількома з них:

Наталя КАШТАНОВА, 
старша медична сестра медико-санiтарної частини

Наталя Володимирiвна закiнчила Калужське медичне училище. 
У 1988 роцi родина нашої колеги переїхала на Пiвдень, до мiста 
Южне. Наталя Каштанова працювала у Сичавськiй сiльскiй лiкарнi 
та на Черноморськiй басейновiй санепiдемстанцiї.

У 1990 роцi на пiдприємствi було вiдкрито медико-санiтарну 
частину. Головний лiкар запропонував Наталi стати старшою 
медичною сестрою. Наступного року буде 30 рокiв, як вона 
беззмiнно обiймає цю посаду: «Я прийшла в порт молодим 
фахiвцем, як i багато моїх колег. Ми разом зростали професiйно. 
На моїх очах будувався порт, нарощувались виробничi 
потужностi. Кожен день я думаю, що нам неймовiрно поталанило 
працювати у такому чудовому мiстi.

Як старша медична сестра МСЧ, я координую роботу всього 

середнього медичного персоналу, а це 24 медичнi сестри, ла-
боранти, акушерка та реєстратори. Всi настiльки самовiддано 
виконують роботу, що менi нiколи не доводиться зайвий раз щось 
пояснювати. Окрiм цього, я вiдповiдаю за дотримання правил 
санiтарно-епiдемiологiчного режиму роботи МСЧ. Раз на квар-
тал з плановими перевiрками до нас приїжджають працiвники 
санепiдемстанцiї – нарiкань не буває.

Наталя Каштанова замiжня та має дорослого сина, що працює 
на ОПЗ.

У вiльний час iз задоволенням знайомиться з новими туристич-
ними маршрутами: разом з чоловiком об’їздила пiв-Європи. А 
ще наша героїня має 2-ий розряд з плавання та чудово катається 
на гiрських лижах.

З нагоди свята бажає рiдному порту процвiтання: «А ми до-
кладемо зусиль, щоб працiвники пiдприємства були здоровi. 
Мiцного iмунiтету вам, колеги!»

Володимир ГАЛIЦЬКИЙ, 
електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 5 розряду дiльницi з 
експлуатацiї електрообладнання пiдстанцiй i мереж 
електрогосподарства

Володимир Миколайович закiнчив професiйно-технiчне учи-
лище №21, де отримав квалiфiкацiю електрика-електротехнiка 
та Нацiональний унiверситет кораблебудування iменi адмiрала 
Макарова в Миколаєвi і має диплом iнженера з електротехнiки.

До порту прийшов 14 вересня 2009 року на посаду елек-
тромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 
електрогосоподарства. Робота портовику до душi.

«Задачею електромонтера є забезпечення безперебiйного 
електроживлення пiдприємства. На дiльницi 4 монтера, ми пра-
цюємо позмiнно. Будь-якi аварiї та вiдключення електроживлення 

– наша зона вiдповiдальностi. У разi потреби, кожен з нас негайно 
вирушає на мiсце аварiї та визначає її причину; доповiдає про 
ситуацiю начальнику змiни, а вiн вирiшує, чи можливо усунути 
наслiдки аварiї власними силами, чи потрiбно залучати ремонтну 
бригаду. Ми вiдповiдаємо за безпечне проведення таких робiт. 
Аварiї у нас трапляються рiдко, а усуваємо ми їх, як правило, 
швидко», – розповiдає портовик.

Володимир Галiцький має кохану дружину та двох чудових 
синiв. Жiнка нашого героя також працює в акваторiї порту 
Пiвденний – у компанiї Delta Wilmar.

У вiльний час наш герой залюбки займається дачею чи їздить 
на лиман рибалити. Компанiю йому беззмiнно складають сини 
та теща.

Рiдному пiдприємству з нагоди чергової рiчницi вiд дня засну-
вання зичить невпинного розвитку. Адже коли є розвиток, є рух – 
цiкавiше працювати. Знаходяться сили упоратись з чим завгодно!

Борис ШИШМОЛIН, 
докер-механiзатор бригади 201 ВРР-2

Борис Васильович закiнчив Одеське морехiдне училище №14, 
отримав квалiфiкацiю суднового моториста-електрика. 3 роки 
життя присвятив воєнно-морськiй службi – працював водолазом 
на базi у Тихому океанi.

У 1987 роцi наш герой повернувся додому та влаштувався 
докером-механiзатором на пiдприємство. Його спецiалiзацiя – 
портальнi крани. Минуло вже понад 34 роки i наразi вiн – бри-
гадир 201 бригади докерiв. «Це вибiрне звання i усвiдомлювати, 
що саме тобi колеги надали кредит довiри, приємно», – зiзнається 
портовик.

«В порту 360 докерiв-механiзаторiв: 4 бригади, в серед-
ньому по 90 портовикiв в кожнiй. Окрiм докерiв у вантажних 
операцiях приймають участь працiвники ВПМ. Без докерiв-

механiзаторiв не проходить жодна вантажна операцiя в порту: 
кранiвники, водiї перевантажувальної технiки, сигнальники, 
стропальники, працiвники механiзацiї працюють плiч-о-плiч. 
Всi зацiкавленi працювати не тiльки задля власного добробуту, 
а й заради спiльної мети – процвiтання пiдприємства», – по-
яснює працiвник.

У портовика мiцна родина: дружина працює оператором 
ЦПУ вагоноперекидача, а дочка працює логiстом в Одесi. Є у 
докера i нетривiальне хобi – пiдводне полювання, позначається 
водолазне минуле.

З нагоди святкування рiчницi вiд дня заснування пiдприємства 
зичить всiм портовикам ще бiльше роботи та залiзного здоров’я, 
щоб мати сили її виконувати. Оновлення парку перевантажу-
вальної технiки: «У флагмана морегосподарської галузi має 
бути лише передове обладнання. Високу планку потрiбно 
тримати!

Олег КУРГАН, 
кабельник-спаювальник 6 розряду дiльницi 
лiнiйно-кабельних мереж та споруд зв’язку 
господарства зв’язку

Олег Васильович закiнчив технiчне училище №10, за 
спецiальнiстю вiн – кабельник-спаювальник. Пiсля закiнчення 
навчання рiк працював в Одеськiй телефоннiй мережi. У 1985 
роцi влаштувався в порт. Але, як кажуть, – «перший млинець 
нанiвець»: посада кабельника-спаювальника була зайнята, а 
молодий спецiалiст волiв працювати за спецiальнiстю. Тож за 
рiк вiн повернувся на роботу до Одеської телефонної мережi, 
де пропрацював за своїм фахом 19 рокiв.

Але у життi трапляються несподiванки – у 2004 роцi Олегу 
Кургану запропонували повернутись до порту. Зволiкати вiн не 
став та одразу погодився.

«Нашi головнi задачi – пiдтримувати кабелi зв’язку у на-
лежному станi та, у разi потреби, швидко усувати поломки. 
Магiстральний кабель зв’язку порту прокладений до самої 
Одеси. Для виявлення мiсця аварiї у нас є система: уздовж всiєї 
траси кабелю розташованi пiдсилювальнi пункти. Ми подаємо в 
кабель надлишковий тиск, за наявностi ушкодження оболонки, 
одразу бачимо, де саме сталась аварiя, виїжджаємо на мiсце та 
ремонтуємо», – розповiдає портовик.

Олег Курган щасливо одружений, має двох доньок та онука.
Має наш колега i цiкаве уподобання: все свiдоме життя грає у 

шахи. 10 липня виборов кубок порту з шахiв. Окрiм цього, Олег 
Васильович грає на гiтарi та захоплюється риболовлею.

«Я впевнений, що пiдприємство саме зараз йде вiрним кур-
сом. Маю надiю, що нарештi запанує стабiльнiсть i наш порт 
нарощуватиме темпи перевантаження», – розмiрковує Олег 
Васильович.
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Олег ЯВОРСЬКИЙ, 
черговий пульта централiзованого 
вiдеоспостереження вiддiлу охорони служби 
морської безпеки

Олег Олександрович здобув професiйно-технiчну освiту у 
Миколаївському полiтехнiчному коледжi та отримав квалiфiкацiю 
токаря. Пiсля служби в армiї, у 2018 роцi, влаштувався на роботу 
на пiдприємство. Наразi портовик – черговий оператор пульта 
централiзованого вiдеоспостереження.

Роботою та колективом дуже задоволений: «Ми з колегами 
займаємось монiторингом всiєї територiї пiдприємства. Маємо 
4 змiни, по 2 оператори з вiдеоспостереження у кожнiй. Робота 
потребує концентрацiї, адже доводиться слiдкувати одночасно за 
багатьма зображеннями на монiторах. Через таке навантаження на 
зiр, щогодини маємо 15 хвилин вiдпочинку. Керiвництво пiклується 

про працiвникiв – робочий графiк змiни добре продуманий. 
Найпоширенiшi правопорушення, з якими доводиться стикатись 
на роботi – стоянки автотранспорту або рух пiшоходiв у неналеж-
ному мiстi. Про цi випадки ми негайно доповiдаємо начальнику».

30 липня у портовика святкова подiя – власне весiлля! Тож 
вiтаємо нашого колегу з цiєю важливою подiєю, зичимо щасли-
вого та довгого подружнього життя.

Є у Олега Яворського i справжнє покликання в життi – гра у 
футбол. Завжди приймає участь в Спартакiадi порту та представ-
ляє спiльну футбольну команду «СО-ЗПБ». З гордiстю розповiдає, 
що мiсяць тому його команда посiла перше мiсце у змаганнях 
порту з мiнi-футболу».

З нагоди святкування рiчницi вiд дня заснування порту, зичить 
кожному не зупинятись на досягнутому, розвиватись та рухатись 
вперед. Адже професiйний розвиток кожного веде до процвiтання 
всього пiдприємства.

Вiктор БИЧОК, 
старший iнженер з технiчного нагляду сектору 
технiчного нагляду технiчного вiддiлу

Вiктор Федорович закiнчив Одеськiй iнженерно-будiвельний 
iнститут за напрямком промислове та цивiльне будiвництво. За 
розподiлом потрапив до Херсону, де 9 рокiв працював в компанії 
«Херсонпромстрой». Брав участь у створеннi багатьох об’єктiв 
мiсцевого будiвництва. Особливою гордiстю нашого героя є ство-
рення 200-метрової телевежi. У 2006 роцi шлях привiв його до 
порту «Южний». Першою сходинкою в портовськiй кар’єрi стала 
посада в.о. начальника дiльницi РБУ. Згодом перейшов у техвiддiл 
пiдприємства на посаду старшого iнженера з технiчного нагляду.

«Суть моєї роботи – слiдкувати за безпечною експлуатацiєю 
будiвель та споруд порту. За мною закрiплено чимало об’єктiв 
пiдприємства, а саме: всi будiвлi тепловодогосподарства, РБУ, 

автобази, РММ, ВГЕ, МСЧ, управлiння, господарства зв’язку, 
пожежної частини, портофлоту, комбiнату громадського хар-
чування та бази вiдпочинку «Лагуна». 2 рази на рiк, восени та 
навеснi, ми проводимо плановi огляди. Спецiальна комiсiя оцiнює 
технiчний стан будiвель. Якщо виникає потреба у ремонтi, укла-
даємо дефектнi вiдомостi та передаємо їх працiвникам РБУ, а тi 
в свою чергу вже займаються усуненням недолiкiв.

Дочка Вiктора Бичка займається розробкою дизайн-проектiв 
квартир, онук у вереснi збирається до першого класу школу. А 
син вирiшив пов’язати своє життя з морем – нещодавно закiнчив 
Нацiональний унiверситет «Одеська Морська Академiя».

Як i переважна бiльшiсть наших колег – чоловіки, портовик – 
завзятий рибалка.

З нагоди святкування дня народження пiдприємства, зичить 
порту процвiтання, а робiтникам – наполегливостi, сил та на-
снаги: «Коли пiдприємство успiшне, задоволенi всi працiвники».

Микола ДIНУЛ, 
старший iнженер-технолог виробничо-переванта
жувальної дiльницi ремонтно-будiвельного управлiння

Микола Олексiйович має всебiчну освiту у галузi будiвництва, 
за його плечима Одеське будiвельне училище та Одеська Дер-
жавна Академiя Будiвництва та Архiтектури. 30 липня цього року 
портовик вiдзначає свiй особистий ювiлей – 30 рокiв роботи на 
пiдприємствi. В 1990 роцi вiн влаштувався на посаду маляра-
штукатура РБУ, а з 2007 року працює старшим iнженером-
технологом на цiй дiлянцi.

«Ми виготовляємо залiзобетоннi вироби рiзних видiв. Я осо-
бисто розробляю технологiчнi карти та контролюю подальше 
якiсне виконання робiт. Працюємо з бетонниками, арматурниками 
та зварювальниками, разом це 29 портовикiв. Ми виготовляємо 

плити, саме нашi плити використовувалися при розширеннi дорiг 
для прийняття негабаритних вантажiв. Окрiм цього, ми виготов-
ляємо каркаси, плити, що укладенi мiж колiями на вантажному 
районi, та кутовi бетоннi стелi, що тримають вантаж на вiдкритих 
складах вантажного району. Цi стелi захищають вантаж вiд про-
сипу. Щорiчно, звичайно, щось виходить зi строю, а ми завжди на 
пiдхватi – замiнимо, що того потребує», – розповiдає старший 
iнженер-технолог.

Дружина нашого героя працює майстром дiльницi з благо-
устрою. Подружжя має трьох дiтей та двох онучок.

У вiльний час iз захопленням читає, надає перевагу iсторичним 
творам.

Рiдному порту зичить лише розвитку та руху вперед. 
Важливiше, на його думку, не зупинятись на досягнутому, адже 
у русi – життя.

Олександр ДЕРКАЧ, 
слюсар з ремонту автомобiлiв 
5 розряду автобази

Олександр Iванович має професiйно-технiчну освiту, за 
спецiальнiстю вiн автослюсар. Пiсля закiнчення навчання 
рiк працював за своїм фахом у «Чорноморгiдробудi». А 
пiсля армiї, у 1987 роцi, влаштувався на пiдприємство 
автослюсарем. З того часу беззмiнно працює на автобазi 
порту.

«Я займаюсь малярними роботами, рихтуванням та ремонтом 
кузовiв автомобiлiв, причому, як легкових транспортних засобiв, 
так i великих автобусiв. Робота важлива та вiдповiдальна, адже 
вiд справностi автотранспорту прямим чином залежить безпека 
перевезення працiвникiв. На нашiй дiлянцi 9 слюсарiв з ремонту. 

Кожен день ми стикаємося з найрiзноманiтнiшими ситуацiями, 
будь-яка поломка не схожа на попередню, доводиться роз-
биратись i це добре, адже рутина не засмоктує», – пояснює 
працiвник.

Олександр Деркач дуже цiнує своїх колег та з упевненiстю 
говорить, що працює у найкращому мiстi: «Iншого годi i ба-
жати».

Має двох доньок, які також працюють в акваторiї порту 
Пiвденний.

Вiльний час портовик з радiстю придiляє маленькому онуку. По-
любляє риболовлю та сподiвається, що поряд зростає майбутнiй 
компаньйон у цiй захоплюючiй справi.

З нагоди визначної подiї зичить порту модернiзацiї та 
оновлення, а колегам-портовикам – мiцного здоров’я та 
стабiльностi.

Олена МАРЧЕНКО, 
машинiст насосних установок ВНС 4 розряду дiльницi 
водопостачання i каналiзацiї тепловодогосподарства

Олена Вiкторiвна закiнчила професiйно-технiчне училище 
№14, та здобула квалiфiкацiю кресляра. У 1985 роцi влашту-
валась на роботу до порту Южний. Беззмiнно обiймає посаду 
машинiста насосних установок ВНС дiльницi водопостачання i 
каналiзацiї тепловодогосподарства вже понад 36 рокiв.

«Дiльниця водопостачання i каналiзацiї працює у режимi 24/7: 
4 машинiсти насосних установок та 4 машинiсти каналiзацiйних 
установок. Працюємо позмiнно, нагляд за насосами повинен бути 
безперервним, адже вони забезпечують пiдприємство водою. Ми 
слiдкуємо за спецiальним приладами та кожну годину ведемо облiк 
тиску i витрат води. Якщо витрата води рiзко зросла, а пiдстав для 

цього не було, це свiдчить, що ймовiрнiше за все сталась аварiя. 
У разi такої ситуацiї ми негайно доповiдаємо начальнику змiни. 
Керiвництво приймає оперативнi рiшення щодо усунення наслiдкiв 
поломок. Але, все ж таки, слiд зазначити, що обладнання у нас 
якiсне i аварiї трапляються не часто», – пояснює працiвниця.

Зiзнається, що за стiльки рокiв в порту не може уявити свого 
життя без роботи.

У Олени Марченко двоє дорослих дiтей: її син – наш колега, 
працює у вiддiлi головного енергетика. Дочка проживає у Львовi. 
Є у жiнки i велика вiдрада – маленький онук!

У вiльний час iз задоволенням порається на дачi – доглядає 
власний город.

З нагоди визначної подiї зичить рiдному порту безперебiйного 
вантажопотоку! Колегам – надiйного оточення та розумiючого 
керiвництва.

Юрiй КЕРТИЧАК, 
диспетчер з флоту (змiнний) портофлоту

Юрiй Миколайович закiнчив Одеський морехiднiй коледж 
технiчного флоту та здобув квалiфiкацiю штурмана-багермей-
стера. Перший досвiд роботи отримав на iноземних суднах 
торговельного флоту.

У 2006 роцi влаштувався на роботу до порту Южний. З 
пiдприємством Юрiй Кертичак вже був добре знайомий: за часiв 
студентства проходив плавпрактику на буксирi Базальт, що того 
часу був на балансi порту.

«Головне завдання диспетчера – контроль за безпечним 
проведенням всiх буксирувально-швартувальних операцiй 
пiдприємства. Кожна моя робоча змiна починається з пере-
гляду оперативного зведення: капiтани буксирiв звiтують, чи 
здоровi члени екiпажу, скiльки годин судно знаходилось в 

роботi, скiльки палива було витрачено та скiльки лишилось 
в танках.

За роки моєї роботи траплялись рiзнi нештатнi ситуацiї. Голо-
вне, – вчасно помiтити, прийняти оперативнi рiшення, доповiсти 
керiвництву та зробити все необхiдне для мiнiмiзацiї негативних 
наслiдкiв. 15 рокiв тому сталась аварiя, яку я добре запам’ятав: 
не рейдi Южного затонуло судно-землесос «Чорне море». 
Рятувальна операцiя тривала майже три тижнi. Зволiкання бути 
не могло: танки того судна були заповненi дизельним паливом. 
Але екологiчнiй катастрофi вдалося завадити: силами портоф-
лоту землесос пiдняли та вiдбуксирували до 38-го причалу», 
– розповiдає змiнний диспетчер.

У портовика троє дiтей та кохана дружина. Саме родинi при-
свячений весь вiльний час портовика.

З нагоди святкової подiї, зичить колегам стабiльностi, адже 
це є запорукою успiху у будь-якiй справi, в роботi – тим паче.
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Привiтання

Професiйне свято

До дня народження порту Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Не забудьте привiтати з днем народження!
31 липня. Бєгунов Ю.В., Биков С.А., Бугайчук Я.I., 

Долинський В.М., Ждан Д.В., Кочетова В.В., Мамренко 
Ю.П., Рагулiн Є.О., Сатуло В.Г., Сiчко I.М., Трикiна О.В., 
Хараїм В.I., Челноков С.В., Чорна О.В.

1 серпня. Гук С.С., Каштанов О.М., Кодра Н.О., 
Поковба Р.М., Сопель А.В., Шалим М.С.

2 серпня. Барнасевич Н.С., Безродний I.А., Берьозкiн 
В.Ю., Босенко О.Л., Крестiн Ю.О., Маковiй А.В., Матя-
щук Ю.Ю., Новицька Т.I., Онуфрiйчук У.О., Судак Г.Г., 
Шостацький А.Й.

3 серпня. Алексєєва Н.В., Бєлоус В.А., Лукiчова 
Н.Р., Мальченко В.О.

4 серпня. Iвасюк О.В., Перевалова I.А., Ястрем-
ський Д.В.

5 серпня. Видюх В.М., Дерлi В.Д., Осадчий Л.В., 
Пєлiн О.В., Погребной В.Є., Слюсар Р.В., Ярошенко О.В.

6 серпня. Батан Т.М., Занфiров I.М., Козаченко 
О.М., Козявкiн А.М., Кузьменко В.В., Магдич В.М., 
Мунтян О.В., Палiєнко А.А., Саакян А.Н., Слюсаренко 
Ю.Є., Ставченко О.В., Чернова Н.В.

7 серпня. Бахмет О.Ю., Каменчук В.А., Ковален-
ко У.В., Мамалат В.В., Остапчук М.Г., Саванов С.Ю., 
Якубов О.Є.

8 серпня. Балановський Г.М., Бєльков Ф.В., Гадель-
шина А.I., Гершкович Л.М., Гончар В.О., Деменников 
С.С., Конопелькiна I.Г., Костюнiна Л.А., Малова Н.В., 
Михайлик М.С., Панасюк В.I., Саяпiн К.С.

9 серпня. Гладун О.А., Горбатюк М.О., Гусинiна 
Ю.В., Зорiна О.I., Хинкота О.М., Янчев О.С.

10 серпня. Баранюк А.Б., Васянович Є.В., Гапєєв 

О.В., Горивенко Х.С., Лук’янов Є.В., Миза О.В., Мороз 
М.С., Нагернюк В.В., Процак Я.М., Соколянський П.В., 
Сьомiна Л.А., Цушко Л.Г., Чаплинська О.О.

11 серпня. Ворова С.А., Iгнатенко М.В., Коваленко 
I.М., Малаховська С.Є., Одностальченко О.В., Орєшин 
С.С., Соловйов В.С.

12 серпня. Ангелюк Л.Г., Кирилюк О.I., Лозовський 
А.Д., Олiйникова В.М., Телiх I.А.

13 серпня. Бойченко Г.О., Iванов В.Ф., Палачар 
В.П., Хрiдiна Т.М., Юрескул К.I.

Керiвник ДП «МТП «Южний» 
Олександр Олiйник та голова 
профспiлки Сергiй Маслов 
привiтали тренерiв спортивних 
клубiв, шкiл та секцiй профспiлки 
пiдприємства. 14 досвiдчених 
педагогiв-спортсменiв отримали 
Почеснi грамоти та подяки.

«Саме вам нашi дiти зобов’язанi своїми до-
сягненнями, перемогами та успiхами. Ви не лише 
робите з них чемпiонiв але, i це головне, виховуєте 
сильних духом, витривалих та мужнiх людей. 

Вiтаємо дружний колектив 
працiвникiв комбiнату торгiвлi i 
громадського харчування ДП «МТП 
«Южний» з професiйним святом!

Не секрет, що на роботi ми проводимо 
бiльшу частину свого часу. А щоб бути пра-
цездатними на сто вiдсоткiв та мати хороше 
самопочуття нам необхiдна смачна, корисна, 
поживна та рiзноманiтна їжа! Тож усi портови-
ки щиро дякують вам, нашi дорогi колеги, за 
щоденну старанну працю, за смачну їжу, за 
талант та любов до своєї професiї, за творчий 
пiдхiд, за те, що в кожну страву вкладаєте 
частинку душi i даруєте нам хороший настрiй та 
бажання працювати. Будьте здоровi, щасливi i 
нехай кожний день приносить вам лише радiсть 
та позитивнi емоцiї. Цiнуємо вас! Зi святом!

Богдан Кривенко, iнженер вiддiлу 
майнових вiдносин СУМ, з нагоди дня 
народження рiдного пiдприємства зiйшов 
на найвищу вершину Українських Карпат – 
гору Говерлу та встановив там прапор 
державного пiдприємства «Морський 
торговельний порт «Южний».

«Це моя перша вершина i, сподiваюсь, не остання. 
Я справдi пишаюсь тим, що працюю на такому вели-
кому i потужному пiдприємствi, як порт «Южний» i є 
частиною його працьовитого та професiонального 
колективу. Щиро вiтаю всiх портовикiв зi святом i 
бажаю подолання нових вершин, як у працi так i в 
особистому життi! З Днем народження, Южний», – 
сказав молодий фахiвець.

Адмiнiстрацiя морського порту Пiвденний 
провела велопробiг, присвячений Дню 
працiвникiв морського i рiчкового флоту. 
Щорiчний забiг на двоколiсних вiдбувся 
17 липня.

Учасники 7-го за рахунком велопробiгу – пред-
ставники Адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний, 
ДП «МТП «Южний», ТОВ «ТIС», ТОВ «Дельта Вiлмар», ТОВ «Бориваж» та власне мешканцi мiста 
Южне – стартували о 8:00 вiд Санаторiю–профiлакторiю «Портовик». Дистанцiя проходила через 
Берегову радiолокацiйну станцiю (БРЛС), далi центральною вулицею мiста. Зробивши коло, коло-
на з 44-х велосипедистiв фiнiшувала бiля «Портовика» – всього близько 14 км шляху. Протягом 
всього маршруту було забезпечено супровiд каретою швидкої допомоги i двома патрульними 
автомобiлями Южненського вiддiлення полiцiї. Пiсля вдалого фiнiшу органiзатори велопробiгу 
не поспiшали вiдпускати учасникiв. Представникiв усiх пiдприємств, якi взяли участь у дистанцiї, 
нагородили пам’ятними дипломами, а найменьших велосипедистiв – приємними подарунками.

Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Привiтали бухгалтерiв

та якомога бiльше щасливих i спокiйних 
моментiв у роботi та життi.

«Милi бухгалтери, вiд щирого серця 
вiтаємо вас з цим чудовим святом! Бажаємо 
великих успiхiв в роботi, прекрасних iдей, 
радiсних подiй у життi, високого достатку, 
доброго здоров’я, щирої любовi i злагоди 
у родинi», – сказав Олександр Олексан-
дрович.

Ми приєднуємось до цих привiтань i вiд 
всього колективу портовикiв бажаємо вам, 
нашi шановнi колеги, терпiння, бездоганної 
звiтностi, вiрних балансiв, любовi та щастя!

Шанування тренерiв

Дякуємо вам за професiоналiзм, наполегливiсть 
та терпiння. Нехай усi вашi плани стануть 
реальнiстю», – сказав Олександр Олiйник.

Вiд iменi всiх портовикiв ми вiтаємо: Сергiя 
Новакова, Євгена Богуша (футбол); Iрину Фун-
тову, Вiталiя Халюзу, Юрiя Богданова (ганд-
бол); Iвана та Олександра Ануфрiєвих, Олега 
Москаленка, Вадима Яблунiвського (вiльна бо-
ротьба); Олега Баркова (кiкбоксинг); Наталiю 
Дмiтрiєву, Ольгу Тарнавську (вiтрильний спорт); 
Тетяну Левкiну (плавання); Свiтлану Шведову 
(художня гiмнастика)! Дякуємо вам за наших 
дiтей! Здоровi будьте та щасливi!

У минулу п’ятницю робочий 
день у наших колег розпочався 
з приємних емоцiй, яскравих 
квiтiв, солодких подарункiв, 
теплих слiв подяки та сердечних 
побажань. Керiвник ДП «МТП 
«Южний» Олександр Олiйник та 
голова профспiлки Сергiй Маслов 
привiтали з професiйним святом всiх 
бухгалтерiв порту та профкому.

Керiвники подякували їм за кропiтку що-
денну працю i побажали стабiльного успiху 

25 липня – День працiвникiв торгiвлi 
i громадського харчування

Прапор порту «Южний»
на вершинi 

Яскраво! Злагоджено! 
Безпечно!


