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710,8 мiльйона гривень заплатило державне 
пiдприємство «Морський торговельний порт 
«Южний» до бюджетiв всiх рiвнiв за 7 мiсяцiв 
2020 року.

ДП «МТП «Южний» – одне з найбiльших державних 
пiдприємств-платникiв податкiв в Одеськiй областi. До 
мiсцевого бюджету вiд держстивiдора надiйшло 100,4 мiльйонiв 
гривень, до державного бюджету – 478 мiльйона гривень, iншi 
податки та збори склали 132,4 мiльйона гривень.

«Порт «Южний» не тiльки забезпечує жителiв областi 
робочими мiсцями (на пiдприємствi працює 2661 штатний 

працiвник), а й дбає про добробут та розвиток Одеської областi 
та країни в цiлому, насичуючи казну за рахунок податкових 
вiдрахувань», – зазначив в.о. директора ДП «МТП «Южний» 
Сергiй Ковшар.

Мiсто Южне молоде, проте динамiчно розвивається рiк 
у рiк, адже поблизу мiста, в акваторii порту «Пiвденний», 
успiшно функцiонують потужнi державнi пiдприємства. На 
податки ДП «МТП «Южний» у тому числi фiнансуються мiсцевi 
програми розвитку та найрiзноманiтнiшi соцiальнi програми. 
Зокрема, державна програма «Велике будiвництво», в рам-
ках якої 4 липня цього року було вiдкрито стадiон та спор-
тивний майданчик. Триває реконструкцiя проспекту Миру.

Виплати до бюджетiв всiх 
рiвнiв за 7 мiсяцiв 2020 року 26 серпня 

виконуючим 
обов’язки директора 
державного 
підприємства 
«Морський 
торговельний порт 
«Южний» став 
Сергій Ковшар. 
Відповідне 
призначення 
затверджено 
Наказом 
Міністерства 
інфраструктури 
України від 
21.08.2020 №66-Ос 
«Про виконуючого 
обов’язки 
директора державного підприємства «Морський 
торговельний порт «Южний».

Згідно з наказом Сергій Ковшар приступив до виконання 
обов’язків директора підприємства з 26 серпня 2020 року.

Біографічна довідка: народився 29 липня 1967 року. Закін-
чив з відзнакою Сосницький сільскогосподарський технікум 
МСХ УССР у 1985 році та Харківський сільскогосподарський 
інститут ім. Докучаєва у 1991 році.

Трудова діяльність: загальний стаж роботи понад 35 років. 
Останні 10 років працював на наступних посадах: з серпня 
2015 по листопад 2016 року – заступник директора з еко-
номіки і фінансів ДП «Біостимулятор» ПАТ «Укрмедпром». У 
2015 році працював президентом Громадської організації 
«Регіональний комітет». З березня 2011 по червень 2014 
року обіймав посади фінансового директора, першого за-
ступника директора та з вересня 2013 року – в.о. директора 
КП «Теплопостачання м. Одеси». З грудня 2010 по березень 
2011 року – директор КП «Одеські інженерні мережі».

14 серпня на ДП «МТП «Южний » вiдбулося 
засiдання профiльного комiтету «З правових питань» 
Асоцiацiї  портiв Украї ни «Укрпорт». У роботi взяли 
участь 12 представникiв рiзних пiдприємств морської  
галузi та науковцi Украї ни пiд головуванням Дмитра 
Кузьмiшкiна, заступника директора з правових та 
май нових питань ДП «МТП «Южний ».

Основне питання дискусiї  – досвiд реалiзацiї концесiйних 
проектiв в портах «Ольвiя» та ДП «Херсонський морський 
торговельний порт». Члени засiдання аналiзували процес 
пiдготовки та проведення конкурсiв з державно-приватного 
партнерства, розробки проектiв концесiй них договорiв та 
iнше. Крiм того, торкнулися проблеми та шляхiв вдосконален-
ня кадрового потенцiалу в умовах реформування портової  
галузi. Гостi ознай омилися з виробничими потужностями 
порту, побували на вагоноперекидачi та вантажно-розван-
тажувальному рай онi держстивiдора.

Нагадаємо, що засiдання Асоцiацiї  портiв Украї ни 
«Укрпорт» вiдбувається не вперше на ДП «МТП «Южний ». 
Керiвники державних пiдприємств та науковцi зустрiчаються 
задля розгляду нагальних питань морської  галузi.

«Укрпорт» провiв нараду 
на ДП «МТП «Южний»

У ДП «МТП «Южний» 
новий керівник
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Наші люди

Державне свято

В п’ятницю на державному пiдприємствi 
«МТП «Южний» вiдзначили кращих працiвникiв. 
Нагороди за сумлiнну працю, вiдмiннi результати 
роботи та з нагоди Дня Незалежностi України вручали 
портовикам керiвники структурних пiдроздiлiв.

Начальники вiддiлiв, служб та пiдроздiлiв запросили до своїх 
кабiнетiв заслужених працiвникiв, де привiтали, вручили нагороди 
та подякували кожному за хорошу працю. Ми приєднуємось до 
привiтань i щиро бажаємо нашим колегам хорошого настрою, 
нових досягнень та плiдної працi на благо рiдного порту «Южний»!

Нагороди вручали керiвники пiдроздiлiв

Неможливо уявити злагоджену 
роботу ДП «МТП «Южний» без 
головної диспетчерської, яка 
корегує операцiї змiнно-добового 
плану руху суден. Пропонуємо вам 
поближче познайомитись з героями 
нашого номеру, працiвниками 
головної диспетчерської:

Олександр ТРIКОЛIЧ, 
заступник головного диспетчера 
з СУБ пiдприємства 

Олександр Михайлович закiнчив 
Одеську державну морську академiю, 
судномеханiчний факультет за спецiальнiстю 
«експлуатацiя суднових енергетичних 
установок», здобув квалiфiкацiю iнженер 
судномеханiка. Пiсля закiнчення академiї 
деякий час працював у морi, ходив у рейси 
механiком. Обираючи свiй професiйний 
шлях, довго не вагався, адже друзi та родичi 
пiдтримували його вибiр. На пiдприємство 
прийшов у 2009 роцi. Спершу працював 
у портофлотi, потiм на вантажному районi, 
згодом перейшов до головної диспетчерської.

Перевагами Олександра Михайловича 
є терплячiсть та розважливiсть.  «Нiколи не 
прий маю поспiшних висновкiв, завжди зва-
жую всi «за» та «проти». Це допомагає не 
лише у роботi, а й у повсякденному життi», – 
дiлиться Олександр Трiколiч.

Весь свiй вiльний час Олександр Михай-
лович намагається придiляти своїй родинi: 
дружинi та синам. Поважає спорт, тож не 
нехтує тренуваннями, коли є час.

На запитання, що першим спадає на думку 
при згадцi ДП «МТП «Южний», з готовнiстю 
вiдповiдає: «Мiцний колектив, стабiльнiсть та 
впевненiсть!»

Євген МАНКЕВИЧ, 
старший диспетчер (змiнний) 

Євген Володимирович закiнчив Одесь-
кий iнститут iнженерiв морського флоту 
за спецiальнiстю «механiзацiя портов-
ських перевантажувальних робiт», здобув 
квалiфiкацiю iнженера-механiка. Пiсля 
закiнчення вишу за розподiлом потрапив до 

ДП «МТП «Южний». З 2 серпня 1982 року по 
теперiшнiй час працює у порту iз неабияким 
задоволенням. «Не уявляю свого життя без 
роботи на пiдприємствi», – дiлиться портовик.

Основнi переваги Євгена Манкевича – 
завзятiсть, терпiння та вмiння знаходити спiльну 
мову з людьми. А досягати успiхiв в роботi, 
звичайно, допомагають знання та досвiд.

За багато рокiв працi в порту Євген Воло-
димирович навчився добре сумiщати роботу 
та сiмейне життя. «Ми з дружиною маємо 
двох дорослих дiтей, двох онукiв. У вiльний вiд 
роботи час працюю «дiдусем», придiляю ба-
гато уваги онукам. Молодший онук вже вчить-
ся розбиратись у двигунi моєї машини, а йому 
тiльки нещодавно виповнилось 5 рокiв», – 
з гордiстю розповiдає старший диспетчер.

У вiльний час дуже любить рибалити, про-
те жалiється, що наразi виходить не часто. Iз 
задоволенням їздив би частiше.

«Наше пiдприємство для мене – то все жит-
тя. При згадцi нашого порту менi спадає на 
думку слово «Вiтчизна», адже рiдна робота 
має для мене приблизно тотожне значення. 
Не уявляю свого життя без улюбленої робо-
ти», – зазначає Євген Манкевич.

Сергiй КРАВЕЦЬ, 
старший диспетчер (змiнний) 

Сергiй Кравець закiнчив Одесь-
кий технiкум залiзничного транспорту
iм. Ф.Е.Дзержинського за спецiальнiстю «Об-
слуговування рухомого складу та спецiальної 
технiки залiзничного транспорту», здобув 
квалiфiкацiю технiка-електромеханiка з ре-
монту локомотивiв та Нацiональний унiверситет 
кораблебудування iменi адмiрала Макарова 
за спецiальнiстю «електромеханiчнi системи 
автоматизацiї та електропривод», здобув 
квалiфiкацiю спецiалiста з електромеханiки.

На пiдприємствi працює з сiчня 2005 року. 
Прийшов на посаду складача потягiв, пра-
цював машинiстом тепловозу, диспетчером 
із залiзничних операцiй. Наразi обiймає 
посаду старшого диспетчера (змiнного) 
головної диспетчерської.

Найважливiшi якостi, притаманнi Сергiю 
Кравцю, – наполегливiсть та людське став-
лення до кожної особистостi.

«Ми з дружиною виховуємо двох дiтей, 
хлопчика i дiвчинку. Графiк моєї роботи 
змiнний, i, на мою думку, це дуже зручно, на 
все вистачає часу», – вважає Сергiй Петрович.

Вiльний час проводить переважно у 
сiмейному колi. Полюбляє затишок та спокiй.

На запитання , якi три слова на Вашу думку 
найвлучнiшим чином характеризують дер-
жавне пiдприємство «Морський торговель-
ний порт «Южний» без вагань вiдповiдає: 
«Успiх, перспективнiсть та стабiльнiсть!»

Катерина МАТВIЄНКО,
провiдний економiст-статистик 

Свiй трудовий шлях на пiдприємствi Кате-
рина Олександрiвна розпочала у листопадi 
2010 року з посади тальмана. Вищу освiту 
отримала профiльну для морегосподарської 
галузi, – закiнчила Одеський нацiональний 
морський унiверситет за спецiальнiстю 
«органiзацiя перевезень та управлiння на 
транспортi», здобула квалiфiкацiю науковий 
спiвробiтник у галузi морського транспорту. 
«Мiй професiйний вибiр був дуже природним 
та простим, адже на пiдприємствi працювала 
i досi працює старшим тальманом моя мати, 
Матвiєнко Зульфiя Iсмайлiвна», – розповiдає 
Катерина Матвiєнко.

Катерина Олександрiвна уважна, 
вiдповiдальна та має неабияке самовла-
дання. Саме цi риси характеру допомагають 
провiдному економiсту-статистику завжди 
легко та якiсно виконувати роботу.

Катерина Олександрiвна дуже вмiло 
розподiляє свiй час, все виходить дуже 
гармонiйно: знаходиться час на роботу, 
на родину та навiть на хоббi. У вiльний вiд 
роботи час захоплюється вишиванням, шиє 
нитками та бiсером. Дуже любить читати, 
надає перевагу детективному жанру.

На запитання «Якi три слова, на Вашу 
думку, найвлучнiшим чином характеризують 
Державне пiдприємство «Морський торго-
вельний порт «Южний» просто вiдповiдає: 
«Це досить легко, – стабiльнiсть, успiшнiсть 
i потужнiсть!»

В’ячеслав БУЧКОВСЬКИЙ,
диспетчер з залiзничних операцiй 
(змiнний) 

В’ячеслав Павлович має двi вищi освiти: 
закiнчив Одеську державну академiю 
холоду, здобув квалiфiкацiю iнженера-
енергетика та Нацiональний унiверситет 
кораблебудування iменi адмiрала Мака-
рова за спецiальнiстю «управлiння про-
ектами». «Сама доля визначила мiй вибiр. 
До того як прийти працювати на ДП «МТП 
«Южний», 3 роки працював диспетчером 
у «ТРАНСБУНКЕР-СЕКЬЮРIТI-УКРАЇНА». 
Мiй шлях на нашому пiдприємствi розпо-

чався у 2012 роцi з посади диспетчера з 
залiзничних операцiй», – згадує портовик.

В’ячеслав Павлович вмiє знаходити 
спiльну мову з рiзними людьми. Портовику 
притаманнi наполегливiсть в досягненнi мети 
та стресостiйкiсть.

«У вiльний вiд роботи час, як i багато моїх 
колег, захоплюсь риболовлею. Дуже люблю 
проводити час разом iз сином та рибалити», – 
розповiдає В’ячеслав Бучковський.

Найвлучнiшими епiтетами для опису 
рiдного пiдприємства вважає: «Потужнiсть, 
невпинний розвиток та успiх!»

Наталя СЛЮСАР, 
економiст-статистик 

Наталя Анатолiївна закiнчила Одеськiй 
iнститут iнженерiв морського флоту за 
спецiальнiстю «економiка та органiзацiя 
водного транспорту», здобула квалiфiкацiю 
iнженера-економiста морського транспор-
ту.

«Мене завжди вабили точнi науки, тож 
обрала «водний» без особливих вагань. 
Закiнчувала навчання, вже працюючи 
в порту. На пiдприємство прийшла у 
1986 роцi i от вже 34 роки працюю в 
головнiй диспетчерськiй. Того часу дис-
петчерська знаходилась на 1-му причалi, 
на протилежному боцi лиману. За час 
роботи менi довелось попрацювати з 
багатьма талановитими людьми, якi у 
рiзнi часи впливали на розвиток нашого 
пiдприємства. Iмена деяких з них зараз 
носять буксири нашого портофлоту, 
це – Володимир Iванов, Євген Яковцев, 
Геннадiй Савєльєв. Пишаюсь тим, що 
нам довелось попрацювати разом», – 
розповiдає економiст-статистик.

Ключовi риси характеру – самовiдданiсть 
та врiвноваженiсть. Одразу помiтно, що ро-
бота – справа усього її життя. «Коли любиш 
свою справу, неодмiнно досягнеш успiху!», – 
дiлиться Наталя Слюсар.

Наталя Анатолiївна має мiцну сiм’ю. 
Чоловiк i два дорослих сина завжди у всьому 
пiдтримують її.

Кожну вiдпустку намагається їздити до 
Карпат на вiдпочинок. Вважає, що немає 
нiчого кращого за гiрське чисте повiтря, лю-
бить побути один на один з природою. Для 
Наталi Анатолiївни це обов’язкове переза-
вантаження та неабияка пiдзарядка.

«Я пишаюсь тим, що рiдне пiдприємство – 
флагман серед усiх українських держ-
стивiдорiв. Соцiальна полiтика порту за-
вжди на висотi, вiдчувається турбота за 
працiвникiв, а це завжди стимулює i спонукає 
до кращої працi», – з гордiстю каже Наталя 
Слюсар.

Серце порту «Южний»
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Державне свято

Урочистий захiд за участю керiвництва фiлiї та 
профспiлкового комiтету пройшов 21 серпня. 
Свято розпочалось з Державного Гiмну України.

Пiсля цього до колективу з привiтанням звернувся начальник 
адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Максим Широков: «День 
Незалежностi та День Прапора – це днi єдностi українцiв. Ми жи-
вемо у iсторичний час великих викликiв, великих змiн, прагнень i 
надiй. Кожен з вас своєю наполегливою щоденною працею робить 

усе можливе для розвитку незалежної України. Бажаю кожному 
з вас мiцного здоров’я, миру, злагоди i натхнення!»

Кращих працiвникiв було нагороджено почесними грамо-
тами i подяками Одеської обласної державної адмiнiстрацiї 
та адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний. Ними стали 
провiдний iнженер вiддiлу екологiчної безпеки СМБ та ЕБ 
Олександр Мороз, старший механiк плавскладу портового 
флоту Iгор Корольков, дiловод вiддiлу дiловодства Олена 
Руденко, iнспектор з кадрiв сектору кадрового забезпечення 

та навчання вiддiлу по роботi з персоналом служби управлiння 
персоналом та соцiального розвитку Юлiя Гершкович.

Свято тривало протягом всього дня i завершилось 
традицiйним виїздом керiвництва, профспiлкового комiтету i 
колективу адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний до мiста 
Южне. Там портовики поклали кошик квiтiв бiля пам’ятника 
Т.Г. Шевченку, як знак пошани до всiх, хто боровся за 
незалежнiсть, за вiру, мову та народ.

Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

В адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний вiдзначили  День 
Державного Прапора та 29-ту рiчницю незалежностi України

На портофлотi нашого пiдприємства 
є незвичайне судно, яке зветься 
плавучим краном. В цьому роцi 
виповнюється 30 рокiв з того часу, 
як ПЛК-1/16 з’явився в порту. Не 
дивлячись на свiй досить поважний 
вiк, – це свого роду унiкальне 
судно, здатне перевантажувати 
будь-якi вантажi в грейферному 
або гаковому режимi. В минулi 
часи плавкран виконував багато 
днопоглиблювальних операцiй, 
брав участь в будiвництвi причалiв. 
А чим живе ПЛК-1/16 та його 
екiпаж сьогоднi з’ясовувала наша 
редакцiя.

Микола ЧАМЛАЙ,
капiтан-кранмейстер – змiнний 
механiк судновий 

Микола Васильович – капiтан i справжнiй 
старожила цього плавкрана. Саме вiн в 1990 
роцi увiйшов у склад тих портовикiв, якi пе-
реганяли це судно з пункта Берсуд на рiчцi 
Камi. «Взагалi розповiдь про це вiдрядження 
може зайняти не один день», – зiзнається 
кранмейстер.

«30 рокiв тому, у травнi, ми дiсталися 
лiтаком до Татарської АРСР. Плавкрану на 
той час було вже 7 рокiв, вiн знаходився 
в занедбаному станi. Довго ми приймали 
наше судно. I тiльки у кiнцi серпня вийшли з 
Берсуда. Мiсяць ми йшли вiд Ками по Волзi, 
звичайно були i простої. Потiм рiчковi букси-
ри вiдганяли нас вiд Керчi, а там вже за нами 
прийшов буксир «Могучий». Добре, що вiтер 
був попутний i за три доби ми дiсталися до 
нашого порту – це був вже кiнець жовтня. 
Потiм вводили плавкран в експлуатацiю, i з 
тих самих пiр я залишився на ньому працю-
вати», – розповідає Микола Чамлай.

Порiвняно з буксирами, у плавкрана аб-
солютно iнша специфiка. Основне завдання 
ПЛК-1/16 – операцiї з вантажем. Це може 
бути перевалка з судна на судно, з балкера 
на причал i навпаки. Отже судно може бути 
задiяно практично в усiх роботах з вантажем 
до 16 тонн.

«Плавкран вiдрiзняється вiд усього пор-
тового флоту, який налiчується на нашому 
пiдприємствi. Тому i робота  нашого екiпажу 
дуже рiзноманiтна. Колись ми поглиблювали 
причали, пiднiмали ланцюги, неодноразово 

спiвпрацювали з водолазами. Плавкран 
з легкiстю може виконувати роботу у 
вiдкритому морi. До того ж нам пiд силу обро-
бити будь-якi вантажi: ми можемо працювати 
в гаковому режимi з бiгбегами, нещодавно в 
нас було специфiчне завдання – встановлю-
вали знаки на молах, працювали на рейдi».

Микола Чамлай з гордiстю розповiдає про 
увесь свiй екiпаж. Каже, що йде на роботу iз 
задоволенням, тому, що побачить колектив, 
який вже став йому рiдним i який нiколи не 
пiдведе свого капiтана-кранмейстра.

Олексiй БОСЕНКО,
старший механiк 

Олексiй Леонідович прийшов до порту 
технологом в 1997 роцi, працював на РММ, 
був старшим майстром плавмайстернi, мо-
тористом-матросом на портофлотi, потiм 
змiнним механiком на робочому катерi «Ли-
ман», а з 2015 року перейшов на ПЛК-1/16. 
В обов’язки старшого механiка входить об-
слуговування, експлуатацiя та пiдтримання 
механiзмiв i пристроїв плавучого крана в 
належному станi для виконання всiх вироб-
ничих завдань. Олексiй Босенко впевнений: 
їх «кран», так екiпаж називає своє судно, має 
власний характер.

«Плавкран у нас поступливий. Заздалегiдь 
попереджає, мов, хлопцi, я скоро зламаюся, 
робить що-небудь. Я своє судно дуже люблю. 
Екiпаж у нас вiдмiнний. Можу про всiх ска-
зати тiльки хороше. Плавучий кран люблять 
i поважають на нашому пiдприємствi. А менi 
особисто подобається моя робота. Бувають, 
звичайно, напруженi моменти, припустимо, 
є вантаж, i ми працюємо добу без перерви. 
Звичайно, продуктивнiсть нашого судна 
трохи менша, нiж у портальних кранiв, це 
пов’язано зi специфiкою. Але головна його 
унiкальнiсть в тому, що ми можемо працювати 
в будь-якiй точцi акваторiї».

Олексiй Босенко вважає, що йому з робо-
тою дуже пощастило, вiн завжди мрiяв працю-
вати бiля моря, i його бажання здiйснилося.

«Був на нашому плавкранi i унiкальний 
випадок: якось, пiд час шторму, землесос 
впустив соснову трубу в море на глибинi 

близько 10 метрiв. I перед нашим краном 
стояло завдання цю трубу дiстати. Ми ви-
ходили в море два рази, працювали у зв’язцi 
з водолазами, та й сама соснова труба була 
на межi нашої вантажопiдйомностi. Але по-
при всi труднощi ми її витягли i перетягнули 
за допомогою буксирiв, а потiм вже з нею 
працювали фахiвцi. Так, було важко, та ми 
з цiєю роботою впоралися».

Свiй вiльний час Олексiй також присвячує 
морю та захоплюється вiтрильним спортом. 
Вiн неодноразово брав участь у регатах, 
зокрема в цьому роцi на яхтi «Блюз» зма-
гався  у перегонах на кубок Чорноморського 
яхт-клубу.

Микола ГЕШКО,
боцман 

Микола Танасiйович прийшов до порту в 
1983 роцi. Спочатку працював на буксирi 
«Могучий», потiм перейшов на «Базальт». 
А 7 рокiв тому наш герой став боцманом на 
ПЛК-1/16.

«Плавкран працює за будь-яких умов: 
вiтру, снiгу, дощу, шторму. Робота цiкава, 
але водночас дуже вiдповiдальна. У нас 
прекрасний екiпаж, починаючи вiд капiтана 
i закiнчуючи кухарем, розумiємо один одно-
го i, у разi потреби, завжди приходимо на 
допомогу. Наше судно — особливе, а якщо 
пiднятися на стрiлу i глянути навкруги – такий 
вид вiдкривається, що перехоплює подих. 
Взагалi душа нашого плавкрана – це його 
колектив. Говорять, що при доброму екiпажi 
судно оживає, ось так вийшло i в нас».

До обов’язків Миколи Гешка входить вся 
господарська частина – догляд за плавкра-
ном та утримання судна в належному станi. 
Боцман плавкрана дуже любить свою роботу 
i знає її до найменших тонкощiв.

«Нашому крану вже 37 рокiв – це значний 
вік, i ми своє судно ретельно доглядаємо. Пра-
цювати на плавкранi – це моє, прикипiв вже 
до нього всiм серцем, можна сказати, що тут 
друга сiм’я. Та й ми на вахтi не сумуємо, робо-
ти вистачає: маяки, буйки знiмали на каналi, 
i це було цiкаво – пiдiйти до шпори, кругом 
камiння, прив’язатися нi до чого, а маяк 

зняти треба, але ми вiдмiнно вiдпрацювали. 
Наш ПЛК-1/16 – надiйний помiчник на 
пiдприємствi, та й в усiй акваторiї».

Олександр ЛАТЕНКО,
кранiвник-матрос 

Олександр Євгенович працює на 
плавкранi з 2012 року. Вiн вважає свою 
роботу вiдповiдальною i досить складною. 
Адже далеко не кожен кранiвник пiсля роботи 
на звичайному портальному кранi зможе 
приборкати ПЛК-1/16.

«Тут своя специфiка, адже наш кран стоїть 
на водi, тому i працювати на ньому важче, 
нiж на звичайному. Треба робити поправку 
на вiтер, на хвилю. Не кожен кранiвник, 
який до цього працював на сушi, вiдразу 
зможе пристосуватися, необхiдно звикнути 
тримати рiвновагу. А це приходить тiльки з 
досвiдом.

Олександр Латенко розповiдає, що ПЛК-
1/16 – оперативний i автономний, на ньому 
є своя енергетична установка, яка виробляє 
електроенергiю. Отже плавкран завжди 
готовий прийти на допомогу.

«Буксир перемiщує судна, а ми з вантажами 
працюємо: приходить судно з одного боку – 
вантаж з iншого, i наш плавкран знаходиться 
посерединi цього процесу. Район дiє з берега, 
а щоб прискорити обробку, наш плавкран 
одночасно працює з нашими докерами. До-
помагаємо ми i нашим буксирам, якщо перед 
нами стоїть така технiчна задача».

Вiльний вiд роботи час, Олександр Євге-
нович придiляє увагу своїм двом онучкам. 
Вони з’явилися в життi нашого героя майже 
одночасно, коли йому випонилося 60 рокiв. 
Тепер щасливий дiдусь з радiстю розповiдає 
про свої морськi пригоди на плавкранi ма-
леньким дiвчаткам.

Цiєї осенi ПЛК-1/16 буде святкува-
ти свiй 30-рiчний ювiлей на нашому 
пiдприємствi. Ми бажаємо всьому 
екiпажу плавучого крана досягати 
нових професiйних висот i залиша-
тися дружнiм колективом. Ми вами 
пишаємося!

Життя на плавкранi
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Профком в дiї

Спартакiада

Екскурсiя Вітаємо з днем народження!

Спорт

Традицiйно серпень – мiсяць вiдпусток та 
вiдпочинку для працiвникiв ДП «МТП «Южний». 
За пiдтримки профспiлкового комiтету 
пiдприємства у вихiднi днi останнього мiсяця лiта 
органiзовано вiдпочивали працiвники рiзних 
пiдроздiлiв порту.

1-2 серпня з нагоди професiйного свята – Дня 
працiвникiв торгiвлi, колектив комбiнату громадського 
харчування та торгiвлi ДП «МТП «Южний» чудово провiв 
вихiднi на базi вiдпочинку «Садиба на Кодимi», що в 
Любашiвському районi на Одещинi. Усi були в захватi 
вiд асортименту розваг на тлi мальовничої української 
природи та басейну, в якому вода тепла цiлий рiк. Осо-
бливо вразили плавучi будиночки для вiдпочинку на водi. 
А ще наших колег дуже смачно годували. Тож вiдпочинок 
вдався на славу!

8-9 серпня портовики вiдпочивали на Днiпрi. Тур пiд на-
звою «Королева степу – Херсонщина» почався з екскурсiї 
на теплоходi плавнями великої української рiки. Вiдвiдали 
нашi колеги наймолодше i, водночас, найцiкавiше мiстечко 
Херсонщини – Нову Каховку. Далi були вiдвiдини руїн палацу 
князя Трубецького, дозорної вежi литовського князя Витовта 
(XIV столiття), та неймовiрної краси каскаду водоспадiв. 
I на завершення – виноробне господарство «Шато князя 
Трубeцького» з традицiйною дегустацiю. Було пiзнавально, 
весело i цiкаво!

13 – 14 серпня з нагоди 35-рiччя ВРР-2, що вiдзначається 
цього року, колектив 202-ї бригади докерiв-механiзаторiв та 
члени їх родин вiдпочивали на чудовому теплоходi на Днiпрi. 
Пiсля прогулянки вiдпочинок продовжувався у заміському 
комплексi «ГРАН-ПРI», що поблизу Херсону. Тут у кiнному 
клубi можна було взяти урок верхової їзди, покататись на 
човнi чи водному велосипедi мальовничим озером у супроводi 
лебедiв та диких качок, вiдвiдати мiнi-зоопарк i просто насо-
лодитись чудовою природою та свiжим i чистим повiтрям. Це у 
перший день. А родзинками другого стали Лемурiйське озеро 
та прогулянка парком Вiри Найденової. Це було вражаюче!

Вмiють працювати, вмiють 
i вiдпочивати 22-24 серпня вiдбулась поїздка вихiдного дня до Зато-

ки. Портовики вiдвiдали етнопарк пiд промовистою назвою 
«Нью-Васюки». А ще побували нашi колеги у Ремiсничому 
селi, де є майстерня склодувiв, рукодiльницi, миловарiння, ма-
лювання пiском, а ще кузня та будиночок теслi. Тут особливо 
допитливi могли взнати секрети ремесл i власними руками 
виготовити щось унiкальне на згадку iз залiза, глини, скла, 
дерева тощо... Запашний чай iз трав з медом і  випiчкою та 
вiдпочинок у басейнi завершили перший день. Наступний – 
вразив дегустацiєю сирiв «Європейської сироварнi» та ви-
шуканих напоїв Центру культури вина «Шабо». Це було 
незабутньо!

Портовики «Южного» вмiють працюва-
ти, i щомiсячнi результати роботи – цьому 
пiдтвердження. Але вiдпочинок нiхто не вiдмiняв. 
I його вмiють органiзувати голови цехкомiв, 
якi добре знають, що треба портовикам. Тож 
щиро дякуємо Тетянi Тимченко (тальман ВРР-2), 
Анжелi Гадельжинiй (завiдувач кондитерським 
цехом КГХтаТ), Тетянi Биковiй (провiдний iнженер-
конструктор вiддiлу головного технолога), а також 
адмiнiстрацiї та профспiлковому комiтету за надану 
чудову можливiсть провести час з користю для душi 
та тiла. Вмiємо працювати, вмiємо i вiдпочивати!

Костянтин Кох – найшвидший працiвник 
адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний! 20 серпня 
за пiдтримки профспiлкового комiтету адмiнiстрацiї 
морського порту Пiвденний пройшов короткий забiг 
на дистанцiю 100 метрiв серед працiвникiв фiлiї.

Дотримуючись карантинних вимог, змагання проходило на 
вiдкритому стадiонi Южненського навчально-виховного комп-
лексу (загальноосвiтньої спецiалiзованої школи I-III ступенiв 
№2 – центру позашкiльної освiти-професiйно-технiчного 
училища). У змаганнi, яке проходило в рамках щорiчної 
Спартакiади, призовi мiсця розподілилися таким чином: перше 
мiсце посiв Кох Костянтин, провiдний фахiвець портового фло-
ту (час подолання дистанцiї – 13,79. Друге – Семака Володи-
мир, юрисконсульт юридичної служби (час подолання дистанцiї 

Традицiйний мiжнародний турнiр з пляжного 
волейболу до Дня морського i рiчкового флоту – 
вiдбувся. Змагання пройшли 22 серпня. 12 команд 
вiдстоювали першiсть на майданчику Федерацiї 
волейболу мiста Южне.

Генеральним спонсором лiтнiх змагань стали профспiлковi 
комiтети адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний i ДП «МТП 
«Южний». Органiзатор  – Федерацiя волейболу мiста Южне. 
За пiдсумками змагань у напруженiй боротьбi перемогли 

13 серпня ДП «МТП «Южний» зустрiчало 
вихованцiв Центру соцiально-психологiчної 
реабiлiтацiї дiтей. Потужний вагоноперекидач, 
оперативнi причали та процес обробки 
навалювальних вантажiв справили глибоке 
враження на маленьких гостей.

Вперше дiти побачили, як величезнi портальнi крани 
завантажують залiзну руду. Незабутнiм моментом став 
вiзит до портофлоту та розповiдь начальника пiдроздiлу 
про маневровi та буксирувальнi операцiї. На згадку про 
пiдприємство дiти отримали подарунки вiд адмiнiстрацiї та 
профспiлки ДП «МТП «Южний».

Щодня колектив Морського торговельного порту 
«Южний» приймає та вiдправляє вантажi, оновлює технологiї 

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.
30 серпня. Багрiй М.О., Вайнерман О.I., Верченко О.М., Гришина С.В., Копiєвський О.Ф., 

Крец В. А., Маркевич В.М., 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., 
Пятецький М.I., Хлiвний М.М.

1 вересня. Бакуров О.В., Денiсюк Є.А., Дiнул С.В., Заришнюк Н.В., Зубенко Н.Г., 
Опалюк Р.О., Радченко Г. I., Репецький О.Д., Тюртюбек Ю.В., Шерстньов О.В., Яриш I.I.

2 вересня. Бередуха Р.В., Волчевський В.Н., Джура В.М., Єкiмов О.П., Єфiменко А.П., 
Криницька Л.Г., Кругликова С.Л., Кухмай К.Г., Петросян А.Г., Селiков С.В.

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 В.М., Зброжек В.С., Лишенко В.Д., Пьорушкiна Л.П., Раку-
ленко В.П., Фокiна Н.М., Чабан Л.А.

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., Рарог А.Р., Шлейка Л.Ю., Шульженок О.В., 

Шумiлова О.В.
7 вересня. Бублiй С.В., Гаркуша С.А., Гончаренко А.К., Клiтинський А.Л., Лiннiков В.Б., 

Малов С.М., Удод О.В., Умєхов Д.А., Федорова Л.П., Ходанович I.I., Шулаєв Є.А.
8 вересня. Линюк А.Є., Сенiшин М.В., Телятник А.В., Якимчук Б.А., Якимчук Б.А.
9 вересня. Андрюшко I.Я., Кучмiй I.В., Петров О.В., Чаюн Л.М., Юдiна Н.В.
10 вересня. Манкевич Є.В., Маркiна Т.I., Пахомова О.М., Славутський В.С.
11 вересня. Балановський А.М., Грязiн Д.С., Заморков О.В., Ричкiн О.М.

Мiнi-футбол
11 серпня почалися змагання з мiнi-футболу 
Спартакiади ДП «МТП «Южний» 2020 року. 
Вони проходять на центральному стадiонi 
та футбольному майданчику, що на вулицi 
Приморська мiста Южне.

У першостi беруть участь команди: вантажно-розванта-
жувального району №2, об’єднанi команди вiддiлу голов-
ного енергетика/ремонтно-механiчних майстерень, вiддiлу 
охорони/загону пожежної безпеки, вагоноперекидача, 
управлiння, механiзацiї.

Вже маємо поточнi результати матчiв, що вiдбулись:
• ВРР-2 – Управлiння (3:8);
• Механiзацiя – ВГЕ/РММ (6:1);
• Вагоноперекидач – Механiзацiя (0:5);
• ВО/ЗПБ – Управлiння (9:5);
• Механiзацiя – ВО/ЗПБ (1:4);
• Вагоноперекидач – Управлiння (2:12).

Iнструктор з фiзкультури та спорту
профкому ДП «МТП «Южний» Сергiй Новаков

Найшвидший працiвник адмiнiстрацiї 
морського порту Пiвденний

– 14,74 с). Почесне третє мiсце здобув Лозовий Костянтин, 
економiст сектору монiторингу та аналiзу закупiвель вiддiлу 
тендерних процедур (час подолання дистанцiї – 15,27 с). 
Наступний етап спортивних змагань – гирьовий спорт.

Пляжний волейбол

Сергiй Сергiєнко/Олександр Лисяний. Срiбними призерами 
стали Владислав Симаченко/Олександр Iойшер. Бронзу 
турнiра здобули Максим Кавуненко/ В’ячеслав Ковальков. 
Всi волейболiсти отримали море емоцiй i призи вiд спонсорiв 
заходу. Переможцi були нагородженi медалями та кубками.

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Дiти на ДП «МТП «Южний»

та збiльшує вантажообiг. Все робиться заради розвитку 
й добробуту пiдприємства та країни. Нашi сьогоднiшнi 
перемоги – це вклад у щасливе майбутнє. Дiти надихають 
на новi звершення задля успiшного завтрашнього дня. 
ДП «МТП «Южний» з радiстю знайомить молоде поколiння 
з роботою лiдера морської галузi України.


