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Привiтання

Шановнi колеги!

Шановнi портовики!

Вiтаємо з 30-рiччям Незалежностi України! У 1991 роцi
вiдбувся поворот до нового життя й глобальних змiн на
українськiй землi. Сила та воля народу України допомогли
подолати найскладнiшi випробування та сьогоднi ми продовжуємо мужньо розбудовувати незалежну та сильну
державу.
Ми пам’ятаємо українськi традицiї, цiнуємо велич i багатство рiдної землi та прагнемо внести свiй вклад в iсторiю
розвитку України. Колектив державного пiдприємства «Морський торговельний порт «Южний» робить все можливе, щоб
досягати найвищих показникiв, максимальних результатiв
та пiдвищувати статус країни як морської держави.
Свято Незалежностi є символом єдностi українського
народу, який щиро любить свою країну. Бажаємо всiм миру
та злагоди, процвiтання та нових можливостей розвитку.
Зичимо мiцного здоров’я та впевненостi у власних силах.
Нехай це свято принесе добро, пiднесений настрiй та радiсть
у вашi родини!
З повагою та найкращими побажаннями,
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр ОЛIЙНИК

Сердечно вiтаємо з Днем Незалежностi! 24 серпня 30
рокiв тому було покладено початок кардинальних перетворень в країнi. Разом ми зробили успiшний прорив та
змогли утвердитися як вiльна i сучасна країна. Вiдрадно жити
й працювати в улюбленiй країнi, яка яскрава, захоплююча
та процвiтаюча.
Ми дбайливо зберiгаємо унiкальнi українськi традицiї,
захищаємо власну свободу та незалежнiсть, створюємо
потужну державу. Портовики ДП «МТП «Южний» завжди
прагнуть великих досягнень заради розвитку пiдприємства
й України. Наша спiльна мета – сильна країна, гiдне життя,
мирне небо.
Бажаємо успiшної реалiзацiї планiв та задумiв, благополуччя та добра в кожнiй оселi. Нехай оптимiзм, удача
та стiйкiсть духу нiколи не покидають вас у повсякденних
клопотах. Зичимо вiдчуття свободи у серцi, гармонiї – на
душi. Давайте у День Незалежностi щиро вiрити в успiх нашої активної працi, що змiцнює Україну! Зi святом!
З повагою, Голова профспiлки ДП «МТП «Южний»
Сергiй МАСЛОВ

Шановнi колеги!
Партнери! Южненцi!
Щиро вiтаємо вас iз нацiональними святами – Днем Державного Прапора України та 30-ю рiчницею Незалежностi
України! Незалежнiсть втiлює у собi суспiльну злагоду, мир,
рiвнiсть та справедливiсть. Державний прапор — нацiональну
єднiсть, честь та гiднiсть. А всiх нас об’єднують любов до
Батькiвщини, вiрнiсть традицiям та щире бажання зробити
свою країну сильнiшою i успiшнiшою. Тож бажаємо вам зберегти прагнення до розвитку, єдностi й порозумiння, та не загубити патрiотичний вогонь у серцях i любов до рiдної країни!
Нехай цi свята будуть стимулом для натхненої, щоденної працi
заради злагоди нашого народу та реалiзацiї його потенцiалу.
Зичимо всiм вам мiцного здоров’я, благополуччя, стабiльностi
та згуртованостi, через якi пролягає шлях до успiшного сьогодення та щасливого майбутнього. Нехай у ваших родинах
завжди панують мир, спокiй та взаєморозумiння!
З повагою, начальник Адмiнiстрацiї морського порту
Пiвденний Олександр БАСЮК, заступник голови
профспiлкового комiтету Володимир СЕМАКА
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День будiвельника – свято справжнiх чоловiкiв, iстинних
трудiвникiв та творчих особистостей. У Ремонтнобудiвельному управлiннi нашого пiдприємства працюють
218 спiвробiтникiв. Усi вони самовiддано cтавляться до своєї
роботи i вкладають в об’єкти будiвництва не тiльки свою
професiйну майстернiсть, але й частинку власної душi. З
нагоди професiйного свята ми вирiшили поспiлкуватися з
найкращими працiвниками цього пiдроздiлу.

Професiйне свято

Будуємо з любов’ю

Василь КОЗЕРЕНКО,
начальник Ремонтно-будiвельного управлiння
Вже 17 рокiв Василь Анатолiйович працює на ДП «МТП «Южний».
Н а ш г е р о й п р и й ш о в д о Р Б У н а р о б о ч у п о с а д у, а л е
настiльки захопився працею, що спочатку став майстром
загальнобудiвельної дiльницi, через п’ять рокiв – виконувачем
обов’язкiв головного iнженера пiдроздiлу, а згодом i його
керiвником.
«Наш пiдроздiл вiдрiзняється особливою атмосферою, адже ми
намагаємося створити максимально комфортнi умови для людей. В
нас працюють як молодi робiтники, так i спецiалiсти з великим стажем,
якi iз задоволенням передають свiй професiйний досвiд перспективнiй
молодi. Ми захоплюємося i живемо своєю роботою. Тому в нас завжди

Свiтлана ДIНУЛ,
майстер дiльницi з благоустрою, голова цехкому РБУ
Свiтлана вже 28 рокiв працює на ДП «МТП «Южний» i називає наше пiдприємство своєю другою домiвкою. Всi цi роки
вона присвятила своєму улюбленому i вже рiдному пiдроздiлу
– РБУ. Наша героїня настiльки добре ставилася до колег, що
15 рокiв тому її призначили головою цехкому. З тих пiр вона
займається соцiальною програмою пiдроздiлу i вболiває за
кожного спiвробiтника РБУ.
«Наше Ремонтно-будiвельне управлiння на сто вiдсоткiв складається з працьовитих i талановитих майстрiв своєї справи. Та поперед
професiйних якостей, для мене нашi спiвробiтники – рiднi люди. Адже
я знаю, чим живе кожен мiй колега, якi в нього захоплення, радощi,

Сергiй ПАНЧЕНКО,
монтажник системи вентиляцiї, кондицiювання,
пневмотранспорту й аспiрацiї 6 розряду дiльницi
електромонтажних робiт
Якщо у когось на нашому пiдприємствi проблеми з кондицiонером
або вентиляцiєю – завжди кличуть Сергiя. Наш герой з будь-якою
несправнiстю впорається на вiдмiнно. Чоловiк працює в Ремонтнобудiвельному управлiннi ДП «МТП «Южний» з 2017 року i за цей
час дуже полюбив колектив цього пiдроздiлу.
«Головний девiз нашого пiдроздiлу – це командна гра, i дуже
хотiлося б, щоб так було i надалi. В нас нiхто не тягне ковдру на себе,
навпаки, ми перемагаємо тiльки завдяки нашiй взаємнiй пiдтримцi.
Дуже добре, що наше керiвництво будує саме таку стратегiю, коли

Михайло СОЛОВЙОВ,
монтер колiї 5 розряду дiльницi залiзничних колiй РБУ
Все життя Михайла Михайловича пов’язане iз залiзницею.
З 1982 року, коли молодим хлопцем вiн закiнчив Одеське
професiйне залiзничне училище, наш герой захопився цiєю
сферою дiяльностi i вона стала для нього рiдною. На ДП «МТП
«Южний» Михайло Соловйов працює 6 рокiв, але з роботою в
порту вiн перетинався i набагато ранiше. Ще пiд час студентської
практики у 1983 роцi молодий будiвельник заводив залiзничнi
колiї до нашого пiдприємства.
«Я вважаю цю професiю своїм справжнiм покликанням. Був
час, коли вирiшив змiнити спецiальнiсть, але залiзниця навiть
снилася менi вночi i я вирiшив повернутися. На своїй дiльницi

Дмитро СТЕПАНЕНКО,
муляр 5 розряду дiльницi капбудiвництва, ремонту
будiвель та споруд
27 рокiв Дмитро Васильович займається будiвництвом на
ДП «МТП «Южний». Наш герой – муляр, а отже як нiхто iнший знає, що
таке справжня чоловiча робота. Вiн брав участь у створеннi багатьох
об’єктiв на нашому пiдприємствi. Крiм своєї основної спецiалiзацiї,
Дмитра Васильовича справедливо називають майстром на всi руки,
адже нерiдко вiн допомагає своїм колегам в заливцi бетону, укладаннi
плит, розвантажуваннi будiвельних матерiалiв.
«Як будiвельники, ми намагаємося вносити свiй вклад у
спiльну справу – розвиток рiдного порту. Ми працюємо для
людей i дуже приємно, коли нашу роботу цiнують. Звичайно,

є прагнення до розвитку i реалiзацiї нових проектiв», – розповiдає
Василь Козеренко.
I дiйсно, результатам роботи Ремонтно-будiвельного управлiння
можна пишатися. Силами РБУ в 2021 роцi було завершено
будiвництво естакади комплексу вагоноперекидачiв, доходить
до фiнiшу i проект реконструкцiї вiдкритої складської площадки
з пiдкрановими колiями на РММ, активно здiйснюються роботи
зi створення критого складу вантажiв бiля причалу №9. Василь
Анатолiйович впевнений, спiльними зусиллями колективу РБУ вдасться
реалiзувати все задумане.
«Я бажаю нашим працiвникам здоров’я, добробуту в родинах,
впевнено iти вперед по життю, особистого розвитку та професiйного
зросту. Нехай усiх будiвникiв супроводжує успiх та вдача, а буднi i
свята наповнюються радiстю, свiтлом та любов’ю рiдних та близьких».
складнощi...Ми завжди готовi допомогти нашим колегам у скрутнiй
ситуацiї, та щиро радiємо досягненням кожного», – розповiдає
Свiтлана Дiнул.
Кожен день Свiтлана приїжджає на роботу о 7 ранку, спiлкується
з людьми i обходить усi дiльницi пiдроздiлу. Наша героїня дуже рада,
що завдяки своїй роботi, вона може реалiзувати любов та турботу до людей. А головний доказ i нагорода за це – численнi слова
вдячностi вiд спiвробiтникiв.
«Я вiтаю усiх своїх колег з професiйним святом! Перш за все
бажаю великого щастя, щоб кожна людина була щаслива у своєму
розумiннi цього слова. Будiвники – це свого роду творцi, тож нехай
кожен з нас створює таке життя, про яке вiн мрiє».
У вiльний вiд роботи час, Свiтлана займається депутатською
дiяльнiстю та придiляє увагу своїй великiй родинi.
фокус iде на команду. Бути єдиним механiзмом дуже важливо. З нашим колективом ми перетинаємося i поза роботою – вiдпочиваємо
i подорожуємо», – зiзнається Сергiй Панченко.
У весняно-лiтнiй перiод роботи у нашого героя дуже багато, але
Сергiй все одно не забуває про хобi – для нього це певний спосiб
перезавантаження. У вiльний час Сергiй Панченко захоплюється
музикою. Наш герой вчиться грати на гiтарi.
«З самого народження нашої планети iснувала професiя
будiвельника. I я вважаю, що саме будiвництво – це велика
частина прогресу усього людства. Тому бажаю своїм колегам
розвиватися, впроваджувати в свою роботу новi технологiї, бути
передовим пiдроздiлом i освоювати альтернативнi напрямки
в роботi. Хочу, щоб наше пiдприємство i Ремонтно-будiвельне
управлiння процвiтали!»

я мов риба у водi, менi знайомi всi тонкощi та нюанси. Зараз
займаюся поточним утриманням шляхiв, на данний момент ми
збираємо складну конструкцiю перекладного механiзму – робота
вiдповiдальна i дуже цiкава. I в такi напруженi робочi моменти
я розумiю, як добре мати поруч надiйних колег»,– розповiдає
Михайло Соловйов.
Не втрачає часу наш герой i поза основною роботою. Родина
Соловйових має невеличкий бiзнес – магазин овочiв та фруктiв.
Не забуває Михайло Михайлович i про спорт. В юностi чоловiк поставив два рекорди України з легкої атлетики. I сьогоднi наш герой
намагається тримати себе в спортивнiй формi.
«Менi б хотiлося побажати колегам-будiвельникам творчого запалу, пiдвищувати свiй професiоналiзм i майстернiсть. Нехай в життi
буде бiльше приємних моментiв i радiсних подiй!»
пiд час будiвництва виникають складнi моменти, тому що поперше, ми працюємо за будь-якої погоди, а по-друге, сама
робота вимагає зосередженостi i вiдповiдальностi. Але, коли
бачиш спiльний результат, то тебе переповнює таке вiдчуття
гордостi – саме заради цього i варто працювати», – впевнений
Дмитро Степаненко.
Будiвництво супроводжує нашого героя i на роботi, i вдома. У
вiльний час чоловiк будує власний будинок для своєї родини. А ще
у Дмитра Васильовича є колекцiя монет i марок.
«Бажаю своїм колегам здоров’я, особистого розвитку, щоб
в родинах була злагода, взаєморозумiння, гармонiя та спокiй.
Гiдного заробiтку, позитивного настрою та нехай наше рiдне
пiдприємство процвiтає, а тодi i ми будемо щасливi», – дiлиться
Дмитро Степаненко.

У пiдроздiлах

Привітали будівельників Южного
З професiйним святом – Днем будiвельника
привiтали працiвникiв РБУ керiвник
ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник та голова
профспiлки Сергiй Маслов.
«Вiд щирого серця вiтаємо майстрiв своєї справи зi святом! Саме вашими руками створюється те,
що необхiдно для повноцiнного розвитку нашого
пiдприємства. У нас з вами буде ще багато проектiв, i
нехай кожен з них – не важливо, робочий або життєвий –
буде успiшним. Бажаємо вам здоров’я, матерiального

благополуччя i особистого щастя!», – сказав Олександр
Олександрович.
«До порту «Южний» я прийшов слюсарем 3-го розряду на
РБУ. Така була традицiя – всi iнженерно-технiчнi працiвники
повиннi були пройти шлях робiтника. I я пишаюся тим, що був
робочим. Бажаю вам невичерпної енергiї, успiшної реалiзацiї
проектiв та досягнення нових висот!», – привiтав працiвникiв
РБУ Сергiй Маслов.
У наших будiвельникiв попереду багато нових об’єктiв та
завдань. Тож, нехай це свято надихає їх на новi професiйнi
звершення, а наполеглива праця приносить радiсть i достаток!

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

№ 14-15 (846-847) 13 серпня 2021 року
www.port-yuzhny.ua

Україна відзначає 30 років своєї Незалежності. Це справді
велике свято, тому що святкується воля, святкується можливість
українців робити власний вибір і за нього відповідати в
повній мірі. І саме таку відповідальність відчуває кожний
портовик «Южного», коли щодня, щохвилини на своєму
робочому місці робить все можливе, аби Україна процвітала.
Ми поспілкувались з нашими колегами, які з нагоди свята
отримали почесні нагороди за сумлінну працю. Знайомтесь:
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Професiйне свято

Працюємо для країни

Олександр ГОРОБЕЦЬ,
докер-механiзатор бригади 202 ВРР-2
Олександр Вiкторович закiнчив Петрiвський сiльськогосподарський
технiкум, де опановував професiю зоотехнiка. Першою роботою нашого колеги стала служба у воєнiзованiй охоронi на режимному,
стратегiчно-важливому для країни об’єктi – розвiдному залiзничному
мосту, що сполучає двi частини Будакської коси. У 1992 роцi працював на фосфатному комплексi, що того часу iснував у порту Южний. А вже у 1993 роцi влаштувався на пiдприємство працiвником
пiдсобного господарства. Згодом перейшов на посаду арматурника
в РБУ i пропрацював там 5 рокiв.
«Вночi 13 травня 1999 року я вийшов у свою першу змiну на
вантажному районi, вже у якостi докера-механiзатора. Задля

Євген ТУРIВ,
слюсар контрольно-вимiрювальних приладiв
та автоматики 6 розряду сектору автоматизованих
систем керування виробництвом РММ
Євгенiй Михайлович закiнчив Одеську нацiональну академiю
зв’язку iм. О.С. Попова, де навчався за спецiальнiстю «Комп’ютерноiнтегрованi технологiчнi системи виробництва» та отримав
квалiфiкацiю iнженера з комп’ютерних систем та автоматики.
Пiсля закiнчення навчання працював на Одеському припортовому
заводi, обiймав посаду майстра з ремонту та налагодження радiоелектронної апаратури, згодом – слюсаря контрольно-вимiрювальних
приладiв та автоматики у цеху з виробництва карбамiду.
До порту Южний прийшов у 2017 роцi на добре знану для
нашого героя посаду слюсаря КВПтаА. За рiк пiдвищив свою

Сергiй АРТИЩУК,
фахiвець гаража малої механiзацiї ВПМ
Сергiй Олегович закiнчив Одеський нацiональний полiтехнiчний
унiверситет, здобувши квалiфiкацiю iнженера, та Одеський
морехiдний фаховий коледж морського та рибопромислового флоту
iм. Олексiя Соляника, де здобув квалiфiкацiю суднового моториста.
На пiдприємство влаштувався у 2010 роцi, з тих пiр працює у
внутрiшньо-портовiй механiзацiї. На початку свого трудового шляху
працював слюсарем у крановiй групi ВПМ, згодом перейшов до
гаража малої механiзацiї. Саме вiд нашого колеги прямим чином
залежить робота перевантажувальної технiки порту, адже вiн
вiдповiдає за заправку технiки паливно-мастильними матерiалами.
«Моє завдання – облiк мастил та пального: кожного дня я отримую

Роман ЛИСЕНКО,
вахтовий судновий механiк буксиру «Євгенiй Яковцев»
портофлоту
Роман Олександрович влаштувався на державне пiдприємство у
2012 роцi на посаду берегового матроса. Пiсля закiнчення профiльних
курсiв, отримав диплом матроса та моториста, що дало змогу молодому
спецiалiсту працювати на суднах портового флоту. Роман Лисенко
впевнено вирiшив йти обраною дорою та вдосконалювати свої знання
та умiння: закiнчив Одеський морехiдний фаховий коледж морського
та рибопромислового флоту iм. Олексiя Соляника та Нацiональний
унiверситет кораблебудування iменi адмiрала Макарова. До планiв
портовика входить i подальший розвиток, адже вiн впевнений, що
професiйну квалiфiкацiю треба вдосконалювати весь час.

Василь ЗАВIЖИНСЬКИЙ,
водiй автотранспортних засобiв автобази
Василь Дмитрович закiнчив Петрiвський аграрний коледж,
де вивчав агроiнженерiю. 10 рокiв працював водiєм в автобусному парку в мiстi Южне. Досвiд роботи отримав чималий. В порту Южний працює з 1995 року. З гордiстю каже,
що за 26 рокiв нiколи не шкодував, що пов’язав своє життя
з пiдприємством. Беззмiнно обiймає посаду водiя автобази
весь цей час.
«Я обслуговую головну диспетчерську морського порту Южний.
Разом зi мною працює ще три водiї. Ми завжди маємо бути готовi
рушити в дорогу. У разi якоїсь поломки саме ми мусимо доставити

Вiктор ЛОТОЦЬКИЙ,
заступник начальника вiддiлу охорони служби
морської безпеки
Вiктор Петрович має двi вищi освiти: МФ ВМУРОЛ «Україна»
за напрямом пiдготовки – «Фiнанси i банкiвська справа» та ОРIДУ
НАДУ при Президентовi України за спецiальнiстю – «Управлiння
проектами».
В порту Южний наш колега працює з 2013 року. Саме на цей
час припала iсторична для пiдприємства подiя – утворювалось нове
державне пiдприємство – Адмiнiстрацiя морського порту Пiвденний.
Частина працiвникiв переходила на роботу в нову установу. Входити
в курс справ на новому мiстi роботи молодому спецiалiсту довелось
швидко i ґрунтовно.
«Кожен робочий день працiвникiв вiддiлу морської безпеки роз-

такого переводу я пройшов необхiднi курси в НКК порту. Там готували стропальникiв, сигнальникiв та операторiв конвеєрних лiнiй
вагоноперекидача. Згодом додатково пройшов курси кранiвникiв.
Наразi я – ланковий докер 202 бригади. Ланковий – це свого роду
помiчник бригадира. Я приймаю участь у всiх вантажних операцiях,
переважно працюю на причалi №9, особисто займаюсь маневровими операцiями та органiзую роботу на ввiренiй менi дiлянцi», –
пояснює докер.
Незвичне хобi у нашого колеги, вiн – справжнiй шукач скарбiв:
частенько гуляє з металошукачем. У його арсеналi не один детектор.
Зiзнається, що час вiд часу трапляються цiкавi знахiдки.
З нагоди свята має найтеплiшi побажання для своїх колег: «Миру,
злагоди, достатку та родинного затишку! Нехай ДП «МТП «Южний»
лише розвивається та славить нашу країну на мiжнародному рiвнi!»
квалiфiкацiю з 5 до 6 розряду, склавши необхiдний iспит у НКК
пiдприємства.
«У секторi автоматизованих систем керування виробництвом РММ
працює 9 портовикiв: начальник сектору, 3 iнженери та 5 слюсарiв КВПтаА.
Наша задача – пiдтримувати у належному робочому станi автоматичнi
системи перевантажувального комплексу порту. Це, i налаштування, i
обслуговування, i ремонт. Робота менi до душi», – розповiдає портовик.
А у вiльний час наш колега – технiк-аматор: залюбки конструює
рiзноманiтнi електроннi пристрої та працює з паяльником. Окрiм
цього, Євген Турiв – завзятий рибалка, з блиском в очах розповiдає
про «сезон кефалi на Чорному морi».
З нагоди святкування 30-ої рiчницi незалежностi України зичить рiдному пiдприємству нових рекордiв, високих виробничих
показникiв, а колегам – мiцного здоров’я, щасливої долi, стабiльностi
та достатку.
даннi вiд змiнного механiка щодо добової витрати ПММ у пiдроздiлi.
Я контролюю, щоб вся технiка була заправлена i готова до роботи.
Заправка вiдбувається двiчi на день, i, хоча мiй робочий день нормований та закiнчується о 5 годинi, я маю тримати руку на пульсi i
проконтролювати вечiрню процедуру. Окремо хочу зазначити, що
колектив, у якому менi пощастило працювати, чудовий: кранова
група, локомотивна дiльниця, вантажний район – там працюють
справжнi знавцi своєї справи», – розповiдає фахiвець гаража малої
механiзацiї.
З нагоди святкування рiчницi незалежностi нашої держави Сергiй
Артищук зичить своїм колегам процвiтання та родинного затишку, а
країнi –цiлеспрямованих та порядних громадян, що сумлiнно працюють та платять податки, адже вiд цього залежить спiльний рiвень
життя та добробут країни.
У 2016 роцi перейшов працювати на буксир «Євгенiй Яковцев»
на посаду вахтового механiка.
«До команди буксиру входить 5 механiкiв: старший механiк,
другий механiк, два змiнних механiка та вахтовий механiк. Ми
вiдповiдаємо за безперебiйну роботу всiх механiзмiв на суднi», –
розповiдає портовик.
Має Роман Лисенко i хобi для душi – це риболовля. Iз
пiднесенням пригадує поїздку на Бiлгороднiстровську банку разом
з колегами, що кiлька рокiв тому була органiзована профспiлкою
пiдприємства.
З нагоди святкової подiї бажає своїм колегам процвiтання та невпинного кар’єрного зростання: «Нехай робота буде для вас не лише
необхiднiстю, а й справжньою вiдрадою! А нашому пiдприємству я
зичу лише розвитку та подальшого успiху!»

майстрiв з ремонту, аби у найкоротший термiн вирiшити проблему.
Чи припустимо ситуацiю, коли зимою лютує непогода, а на дорогах
ожеледиця, яка унеможливлює нормальний рух автотранспорту.
Саме ми, водiї головної диспетчерської, повиннi доставити на
роботу водiїв перевантажувачiв, якi розчистять дорогу для iнших
видiв транспорту. Ми свого роду першопроходьцi», – з посмiшкою
розповiдає портовик.
А ще у Василя Завiжинського вельми цiкаве хобi – бджiльництво:
тримає власну невелику пасiку.
З нагоди святкування рiчницi незалежностi має найтеплiшi побажання для своїх колег: «Миру, злагоди, мiцного здоров’я, успiхiв
та енергiї на втiлення у життя найамбiтнiших планiв та подолання
будь-яких перешкод».

починається з шикування та рiзноманiтних iнструктажiв з технiки
безпеки, деякi iнструктажi провожу я особисто. Дисциплiна у
нашiй справi вкрай важлива. Крім того, я займаюсь плануванням
та закупiвлями. У вiддiлi регулярно проходять навчання з охорони
об’єктів, ми керуємось лише новiтнiми нормами та кодексами.
Працiвники готовi реагувати на будь-якi нештатнi ситуацiї, порядок дiй вiдпрацьовано до найменших дрiбниць. У вiддiлi працює
157 портовикiв, що кожного дня пильно стежать за безпекою на
всiй територiї пiдприємства», – розповiдає заступник начальника
вiддiлу охорони.
У Вiктора Лотоцького цiкаве та суто чоловiче хобi – полювання.
До 30-ої рiчницi незалежностi України портовик зичить
пiдприємству розвитку, безперебiйного потоку вантажiв, а колегам – стабiльностi, кар’єрного зростання, та, звiсно, пiдвищення
заробiтної плати.
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ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФСПІЛКИ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Зворотнiй зв’язок
Олександр Олiйник провiв зустрiч з колективом
загону пожежної безпеки. Керiвник пiдприємства
ознайомив працiвникiв з особливостями
операцiйної та фiнансової дiяльностi
пiдприємства, планами та проектами, що вже
реалiзуються.

Дiалог з колективом триває

«Колектив повинен бути поiнформованим. Коли є
розумiння, об’єктивнiсть i чеснiсть, ми можемо впорається з
будь-якими завданнями i подолати будь-якi труднощi. Ми, як
мiнiмум, повиннi виконати всi показники фiнансового плану
i програму з iнвестицiй», – сказав Олександр Олiйник. Вiн
вiдповiв на всi запитання та розповiв про перспективи розвитку держстивiдора. Керiвник вiдзначив, що наша основна
задача – разом рухатися до поставленої мети, допомагаючи
один одному.

Виробництво

ДП «МТП «Южний» продовжує
розширювати складські площі

На причалі №9 триває будівництво складу
відкритого зберігання. Вже виконано 85% робіт
на першому пусковому комплексі об’єкта,
призначеного для складування вантажів.
Працівники РБУ закінчують будівництво складського майданчику із підпірною стінкою зі сторони Виставкового парку.
Крім того розпочато будівництво другого пускового комплексу. Триває розробка ґрунту під майданчик і підготовка
основи та покриття із залізобетонних плит. Всього буде
створено 600 квадратних метрів площі.
Проект передбачає три черги будівництва, загальною
площею 16 тисяч квадратних метрів – перший та другий
комплекси по 5 500 м2 та третій – 4 500 м2. Така капітальна
конструкція дозволить уникнути зсуву ґрунту та гарантує
міцність і надійність об’єкта. Планується закупівля насосної
станції для відведення зливових вод. Закінчення капітального
будівництва планується у четвертому кварталі 2023 року.
Новий склад відкритого зберігання на причалі №9 дозволить збільшити вантажообіг, оптимізувати складські операції,
що в свою чергу, дозволить підприємству збільшити прибутки.

Стопкоронавiрус

30% спiвробiтникiв ДП «МТП «Южний»
вже вакцинувалися
11 серпня вiдбулося чергове вакцинування
працiвникiв пiдприємства. 166 робiтникiв,
усвiдомлюючи небезпеку зараження
коронавiрусною iнфекцiєю, зробили щеплення.
Адмiнiстрацiя пiдприємства забезпечує працiвникiв та
членiв їх сiмей рiзними видами вакцин. Кожен бажаючий

може обрати ту, якiй довiряє. Усi вакцини мають високу
ефективнiсть у запобiганнi важкому перебiгу захворювання
на COVID-19.
Вакцини проти COVID-19 критично важливi для стримування пандемiї, особливо зараз, коли очiкується чергова
хвиля вiд нового збудника.
Всього на пiдприємствi вакцинувалися 760 робiтникiв.
Щеплення продовжується.
На вакцинацiю можна записати також членiв родини за
телефоном: 75-73.

Сказано – зроблено

Кондицiонери встановлено
В примiщеннi дiльницi хлiбобулочних та
кондитерських виробiв та в примiщеннi
їдальнi №3 встановлено 5 нових клiматичних
установок.
Три системи кондицiонування – в гарячому цеху їдальнi
№3, два канальних кондицiонери – в примiщеннi, де виро-

бляють випiчку. Тепер працiвники комбiнату громадського
харчування та торгiвлi готуватимуть для портовикiв смачнi
страви в комфортних умовах.
Також у цьому роцi службою матерiально-технiчного
забезпечення ДП «МТП «Южний» закуплено 65 нових
кондицiонерiв, якi вже встановлюються у примiщеннях
пiдприємства.

Конкурс

Переможцi отримали нагороди
З нагоди Дня народження ДП «МТП «Южний»
та з метою популяризацiї iнтернет-ресурсiв
пiдприємства було оголошено конкурс серед
пiдписникiв Facebook та Instagram сторiнок порту
на найбiльшу кiлькiсть коментарiв за умови
залучення друзiв.

1 мiсце – Костянтин Шендлер, провiдний iнженер з
експлуатацii локомотивноi дiльницi ВПМ;
2 мiсце – Сергiй Хомич, штукатур, бригадир на дiлянцi
капiтального будiвництва РБУ;
3 мiсце – Iрина Журавель, завiдувач бюро перепусток
вiддiлу охорони СМБ.

Рекорднi 1500 коментарiв розмiстили пiдписники нашої
фейсбук-сторiнки. Отже, вiтаємо наших героїв:

Щиро дякуємо за участь i бажаємо й надалi проявляти активнiсть i завзяття!

Не забудьте привiтати з днем народження!
21 серпня. Бойко С.А., Гусинiна О.В., Донець С.Ф.,
Нестерович В.Н., Пiсарогло В.Г., Савула А.М.
22 серпня. Андрiйченко-Баранюк М.В., Армянов О.Л.,
Братов Ю.В., Iгнатенко Д.Г., Михайлов О.С., Панченко Г.П.,
Тинкован О.В.
23 серпня. Боднарчук В.А., В’южанiн Г.С., Кочиян О.Г.,
Лук’янов О.С., Майстренко О.В., Малецький В.Я.,
МалишеваI.Л.,ПавельєвЄ.Г.,ТiтарєвЮ.М.,ШевардоваО.I.,
Якимчук Т.В.
24серпня.БарановО.С.,ДмитрiєвЮ.О.,КапшукС.О.,
МандрикI.Ю.,НегрульЮ.П.,ПавлiченкоА.I.,РадецькаВ.О.,
Руденко Р.К., Юзленко С.П.
25 серпня. Вiщун М.I., Данькiв Ю.В., Дерюга С.В.,
Нечепорук О.Ф., Панченко М.М., Сенькiв Л.В., Тарасенко В.В.

26 серпня. Доманюк О.В., Мошняга В.М.,
Синенко В.А.
27серпня.БiлухаЛ.О.,БогдановаМ.В.,МельниковД.М.,
Скорнякова О.С., Шевченко А.Р.
28 серпня. Барба Є.В., Леонова С.В., Пiдгурський М.П.,
Стоянов В.К., Сухов I.П., Тiтов Д.С., Харковець I.В.
29 серпня. Зятьковський К.Г., Кордюк Т.В., Федiн О.О.,
Чорна Т.Н., Щирбина О.В.
30серпня.ВайнерманО.I.,ВерченкоО.М.,ГришинаС.В.,
Копiєвський О.Ф., Крец В.А., Олейнiченко А.П., Прус С.I.,
Степанова О.А., Тернавський С.В., Федотова Л.М.
31 серпня. Андрюшко В.С., Булгакова Н.М.,
Вiленський С.О., Вiлков А.I., Котович Г.В., Хлiвний М.М.
1 вересня. Бакуров О.В., Бурков С.О., Денiсюк Є.А.,
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3 вересня. Забродний О.Ф., Ларiна С.Г.,
Мазурцова Т.А., Макарчук М.О., Малов В.С.,
Подчаха О.О., Чурбанов С.Ю., Шумiлова Н.В.
4 вересня. Байтаз М.М., Бiлан Вi.М.,
Бiлопшицький О.В., Зброжек В.С., Лишенко В.Д.,
Полович О.Є., Пьорушкiна Л.П., Ракуленко В.П.,
Фокiна Н.М., Чабан Л.А.
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5 вересня. Амелiн О.О., Бокiй О.В., Ляснiков В.О.,
Малiцька М.М., Мотлас П.Я.
6 вересня. Безугла I.М., Овчарчин О.С.,
РарогА.Р.,СтепаненкоО.О.,ШлейкаЛ.Ю.,ШульженокО.В.,
Шумiлова О.В.
7 вересня. Бублiй С.В., Гаркуша С.А., Гончаренко А.К.,
Клiтинський А.Л., Лiннiков В.Б., Малов С.М., Стенiн В.О.,
Удод О.В., Умєхов Д.А., Федорова Л.П., Ходанович I.I.,
Шулаєв Є.А.
8 вересня. Линюк А.Є., Сенiшин М.В., Якимчук Б.А.
9 вересня. Андрюшко I.Я., Iванченко В.С.,
Кучмiй I.В., Петров О.В., Чаюн Л.М., Юдiна Н.В.
10вересня.ЛисенкоО.М.,МанкевичЄ.В.,МаркiнаТ.I.,
Славутський В.С.
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