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Дострокове виконання рiчного 
плану на ДП «МТП «Южний»

29 серпня 2020 року державне пiдприємство 
«Морський торговельний порт «Южний» 
достроково виконало рiчний план 
вантажопереробки. З початку року держстивiдор 
обробив 13,6 мiльйона тонн вантажiв, що на 44% 
перевищує показники за аналогiчний перiод 
2019 року. Основний вантаж – руда, обсяг 
перевалки якої склав 11 мiльйонiв тонн.

Пiдприємство стабiльно нарощує вантажообiг, якiсно 
покращує виробничi потужностi та збiльшує прибуток. За 
пiдсумками серпня 2020 року ДП МТП «Южний» обробило 
1 мiльйон 476,8 тисячі тонн вантажiв. Експортнi вантажi – 
1 мiльйон 132,4 тисячі тонн, iмпортнi вантажi – 109,2 ти-
сячі тонн, транзитнi вантажi – 208,1 тисячі тонн, каботаж – 
27,1 тисячі тонн. У серпнi пiдприємство прийняло 36 суден, 
15 з них – великотонажнi балкери типу Capesize.

За 8 мiсяцiв 2020 року державне пiдприємство 
«МТП «Южний» прийняло 227 суден, 116 з яких є великотон-
нажними балкерами типу Capesize. Ефективно сформована 

виробнича система дозволяє досягати високих результатiв з 
обробки вантажiв i, як наслiдок, з прибутку.

Рiчний виробничий план перевищує паспортну пропускну 
здатнiсть пiдприємства (11,11 мiльйона тонн) на 21,5%. Цiєї 
планки ДП «МТП «Южний» досягло вже у серпнi 2020 року.

За останнi 10 рокiв середньорiчний обiг вантажiв, обро-
блених на причалах пiдприємства, складає 13,2 мiльйона 
тонн. Пiдприємство стабiльно з випередженням виконує плани 
та пiдвищує свою конкурентоздатнiсть на ринку.

«Колектив пiдприємства придiляє значну увагу модернiзацiї 
виробничих потужностей. Iдея постiйного вдосконалення та 
оновлення покладена в основу роботи ДП «МТП «Южний». 
Неможливо не вiдзначити високий рiвень професiоналiзму ко-
лективу, адже це, безсумнiвно, один з наріжних каменiв успiху 
порту. Високi показники роботи пiдприємства – це багато-
складовий ланцюг виробничого процесу: обсяги вантажообiгу 
пiдприємства невiд’ємно залежать вiд якiсної роботи усього 
колективу, ситуацiї на ринку та виробничих можливостей 
нашого надiйного партнера, АТ «Укрзалiзниця», – зазначає 
в. о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

8 серпня до 6-го причалу порту «Южний» було 
ошвартовано балкер MINERAL QINGDAO (прапор – 
Маршаловi Острови), довжиною 300 метрiв i дедвей-

том 206,0 тис. тонн. На судно завантажено 203 150 тонн 
ЗРК, i воно увiйшло до п’ятiрки найбiльших суден, якi 
опрацював бiля своїх причалiв держстивiдор вiд початку 
поточного року.

На четвертому мiсцi – кейпсайз пiд прапором Пана-
ми BERGE ODEL. Судно має дедвейт 206,3 тис. тонн. 
Бiля причалу ДП «Морський торговельний порт Юж-

ний» на нього було дозавантажено 84 923 тонни ЗРК.

На третьому мiсцi – MINERAL YANGFAN (прапор – 
Маршаловi Острови). Цей кейпсайз має дедвейт 
206,4 тис. тонн i довжину 300 м. Бiля причалiв нашого 

пiдприємства судно оброблялося в серединi липня i прийняло 
на борт 84 500 тонн ЗРК.

У червнi держстивiдор завантажив кепсайз YASA 
DREAM (прапор – Маршаловi Острови) дедвейтом 
207, 8 тис. тонн. На нього було завантажено 111 925 тонн 

залiзорудного концентрату.

Найбiльшим судном, з тих, що опрацювало в 2020 
роцi державне пiдприємство, став балкер XANADU 
пiд прапором Мальти. Його дедвейт – 208,8 тис. тонн. 

Судно доправило в порт «Южний» у травнi 79 290 тонн 
вугiлля iз США, а на борт взяло 206 000 тонн ЗРК Пiвнiчного 
ГЗК.

Топ-5 найбiльших 
суден, опрацьованих 
бiля причалiв
ДП «МТП «Южний» 
у 2020 роцi

У морському торговельному 
порту «Южний» особлива увага 
придiляється процесу очищення 
вантажiв. На пiдприємствi така 
процедура здiйснюється в декiлька 
етапiв.

С п о ч а т к у  в а н т а ж  п р о х о д и т ь 
багаторiвневу очистку на вагоноперекидачi, 
потiм, потрапляючи на причали, його додат-
ково фiльтрують за допомогою спецiальної 
установки ОМ-01.

Установку спроектували Сергiй Спiцин, 
начальник вiддiлу механiзацiї та Денис 
Коваленко, провiдний iнженер вiддiлу 

механiзацiї. Втiлили у життя – спiвробiтники 
РММ.

Її продуктивнiсть близько 400 тонн на 
годину, вантажопiдйомнiсть – 35 тонн. 
Дана установка працює у двох режимах. 
Смiття бiльшого розмiру вiдсiвається через 
колосники, а дрiбнi стороннi металевi 
предмети утримуються за допомогою 
сучасного електричного магнiту нiмецької 
фiрми Wagner.

Установка ОМ-1 використовується для 
максимально якiсного очищення всiх на-
сипних вантажiв, зокрема залiзорудної 
сировини i вугiлля вiд стороннiх предметiв 
для найвимогливiших клiєнтiв!

Працiвники ДП «МТП «Южний» розробили
i запустили додаткову систему очищення вантажiв
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Ювiлей

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

2 вересня в адмiнiстрацiї морського порту 
Пiвденний вiдбулось друге засiдання 
Ради порту, пов’язане iз додатковим 
обговоренням проекту Обов’язкових 
постанов по порту.

У засiданнi Ради взяли участь представники членiв 
Ради порту, якi представляють державнi пiдприємства, 
стивiдорнi компанiї, морськi термiнали та iншi компанiї, 
що працюють в порту. Присутнi обговорили пропозицiї до 
тексту Обов’язкових постанов по порту, що надiйшли вiд 

представникiв членiв Ради морського. Рада морського порту 
Пiвденний рекомендувала адмiнiстрацiї морського порту 
Пiвденний пiдтримати розглянутий проект Обов’язкових 
постанов по порту згiдно iз чинним законодавством.

Нагадаємо, що вiдповiдно до Закону України «Про 
морськi порти України», Обов’язковi постанови по 
порту – це базовий документ, що регулює питання 
безпеки судноплавства, навiгацiйно-гiдрографiчного 
забезпечення мореплавства, екологiчної безпеки та 
багато iнших питань життєдiяльностi порту.

Прес-служба Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

В порту Пiвденний вiдбулось 
засiдання Ради порту

Ми продовжуємо серiю публiкацiй 
про працiвникiв вантажно-
розвантажувального району №2 з 
нагоди 35-рiччя пiдроздiлу. Сьогоднi 
мова пiде про сектор складської 
роботи та його працiвникiв – 
начальника вантажного складу 
i змiнних заступникiв. Це люди 
з особливим складом розуму, 
здатнi прорахувати ситуацiю на 
кiлька крокiв вперед i тримати 
в головi величезну кiлькiсть 
найрiзноманiтнiшої iнформацiї. 
Вони добре знають можливостi 
перевантажувальної технiки, 
технологiчне устаткування машин i 
кранiв, всю номенклатуру вантажiв, 
припустиме – навантаження на 
склади i причали, правила морських 
перевезень, специфiку роботи 
залiзницi, вантажного транспорту 
тощо. I це далеко не весь перелiк. 
Кожен з них ще й, певною мiрою, 
психолог, оскiльки щодня, щозмiни 
органiзовує роботу на причалi з 
великою кiлькiстю людей. Отже 
знайомтесь:

Максим ЧУЛАНОВ, 
начальник вантажного складу

Iнженер-гiдротехнiк за освiтою, вiн 
13 рокiв тому почав свою трудову дiяльнiсть 
в порту «Южний» тальманом, згодом 
змiнним заступником i ось уже 7 рокiв 
обiймає посаду начальника вантажно-
го складу. Його господарство – склади 
п’ятого, шостого i, частково, сьомого 
причалiв. Максим може вiзуально ви-
значити якiсть вантажу, процентний вмiст 
залiза в ньому i навiть вiдправника. Знає, 
як розмiстити вантаж на складах вiдкритого 
зберiгання так, щоб причальна лiнiя 
не була перевантаженою, а вантаж не 
змiшувався. На вигляд нiби однаковi чорнi 
купи, а насправдi – це декiлька марок ЗРК 
iз рiзним вмiстом залiза. Схожа ситуацiя i 
з окатишем. I переплутати жодним чином 
не можна. В першу чергу задля репутацiї 
порту. Свою роботу Максим вважає твор-
чою, оскiльки ситуацiя на причалi може 
змiнюватись декiлька разiв протягом годи-
ни... Тому i рiшення треба знаходити швид-
ко, враховуючи велику кiлькiсть робочих 
нюансiв. Це не так просто, але допомагає 
злагоджена робота команди.

За будь-яких складних моментiв, Максим 
нiколи не гарячкує, а завжди спокiйно розби-
рається у причинах. «Людина не робот, не по-
миляється лише той, хто нiчого не робить», – 
говорить вiн. I за це його поважають колеги. 
А зняти емоцiйне та фiзичне напруження 
пiсля роботи допомагає сiм’я – двоє синiв, 
кохана дружина, i заняття спортом. Максим 
грає у футбол, часто ганяє м’яча iз синами 
i бере активну участь у Спартакiадi порту. 
Головним у життi вважає здоров’я близьких 
i вiрну дружбу. Колективу бажає нiколи не 
боятись виконувати поставленi задачi i при-
ймати смiливi рiшення!

Алла ЄФИМЕНКО,
змiнний заступник начальника
вантажного складу

Щоб ефективно органiзувати  робочий 
процес на причалi, вона вдало поєднує 
жiночнiсть та сильний характер. I ця особлива 
мудрiсть допомагає їй в роботi з великою 
кiлькiстю суворих чоловiкiв. Робота не легка. 
Протягом змiни – вночi чи вдень, у спеку чи хо-
лод, в дощ чи снiг – вона працює на причалi – 
пояснює завдання, органiзовує роботу, 
контролює робочий процес, вирiшує поточнi 
питання, вiдповiдає на велику кiлькiсть теле-
фонних дзвiнкiв та багато iншого. Весь час 
на ногах, так що i фiтнес-клубу не треба. 
Потiм робота з документами – оформлення 
всiх операцiй для групи облiку. I так вже 
23 роки. Звикла.

За освiтою Алла технiк-експлуатацiйник. 
«Порт «Южний» – моє перше i, сподiваюсь, 
єдине мiсце роботи. Не уявляю свого життя без 
рiдного колективу i щоразу iз величезним задо-
воленням йду на змiну. Там я в центрi всiх подiй, 
що вiдбуваються на причалi. Це, насправдi, 
дуже захоплює», – розповiдає Алла.

ЇЇ особлива любов – чудова родина, двоє 
синiв та чоловiк. Коли про них заходить 
мова, очi в нашої героїнi починають сяяти 
особливим свiтлом. Зiзнається, що головна 
мрiя i сенс її життя – здоров’я та щастя рiдних. 
I цього вона щиро бажає усiм портовикам!

Володимир САМАРКIН, 
змiнний заступник начальника
вантажного складу

На цiй посадi вiн працює 19 рокiв (загаль-
ний стаж 21) i переконаний, що це – його. Нi 
про яку iншу роботу й думати не хоче, щоб 
йому не пропонували. Навiть пiдвищення.

Свiй трудовий стаж Володимир почав у 
далекому Казахстанi, де отримав першу 
вищу освiту i спецiальнiсть геодезиста (за-
вжди подобались математика i оптика). 
Переїхати до родичiв, що жили в Южному, 
змусили обставини – в Середнiй Азiї в 90-х 
роках минулого столiття почались важкi часи. 
Тут у Володимира все склалось, як належить – 
вiн влаштувався в порт, невдовзi отримав 
другу вищу освiту за фахом, одружився, 
народився син.

«Головне в моїй роботi – знання i досвiд. 
Я отримую особливе задоволення вiд того, 
що знаю, як виконати поставлене задання 
максимально швидко i бездоганно. На по-
чатку змiни необхiдно «розкрутити» про-
цес, а потiм його контролювати. Звичайно, 
для цього доводиться не один раз обiйти 
700-метрову причальну лiнiю, але ж рух – це 
життя», – жартує Володимир.

У життi для нього немає нiчого бiльш важ-
ливого, нiж дружина i син, які потребують 
особливої уваги i любовi. Саме їм вiн придiляє 
максимум свого часу. Щодо захоплень –
останнiм часом почав займатись виробами 
з прозорої епоксидної смоли. Свiтильники та 
статуетки оригiнальної форми на рiзну тема-
тику (море, квiти, камiння тощо) – чудовий 
подарунок ручної роботи для друзiв та знайо-
мих. А ще є колекцiї монет, значкiв i вiнтажних 
статуеток. Цi захоплення додають у життя 
Володимира бiльше кольорових вiдтiнкiв, 
яких так мало на вантажному районi... З 
нагоди ювiлею вiн бажає колективу, щоб бiля 
причалiв порту завжди стояли судна, склади 
були заповненi вантажами i портовики мали 
стабiльну роботу.

Людмила ПЬОРУШКIНА,
змiнний заступник начальника ван-
тажного складу

Вона влаштувалась до порту «Южний» 
18 рокi тому. Працювала в бригадi 
озеленювачiв, була бригадиром, потiм таль-
маном, останнi 5 рокiв – змiнним заступником. 
Жартома називає себе «восьминожкою» – не 
вистачає рук для телефонiв i рацiй. Чим за-
ймається на роботi, своїй донечцi пояснювала 
так: «От уяви, в будинку, де ми живемо, є 
три пiд’їзди. Скажiмо, до першого привезли 
картоплю, до другого – моркву, до третього – 
буряк. Я маю вiдправити буряк – на третiй 
поверх, моркву – на п’ятий, а картоплю  в 
пiдвал. Головне, нiчого не переплутати та 
не забути, що ще мають пiдвезти капусту i 
помiдори. Для них також треба пiдготувати 
мiсце. А ще все швидко розвантажити, щоб 
транспорт не затримався нi на хвилину, 
а час розпланувати так, щоб вантажiвки 
не зiткнулись одна з одною. Якось так», – 
посмiхається Людмила.

На змiнi вона господиня причалу. Про 
будь-яку позаштатну ситуацiю дiзнається 
перша i рiшення має приймати швидко. А для 
цього їй завжди треба бути на крок попереду, 
вмiти прорахувати i передбачити ситуацiю. 
Як у шахах. Особливе пiднесення i азарт 
вiдчуває коли є багато роботи, тодi змiна 
проходить швидко, наче на одному подиху. 
Сприяє цьому i колектив, де всi розумiють 
один одного з пiвслова. Просто по-iншому 
тут працювати не можна.

Без них робота на причалi 
не почнеться Щодо освiти, то жага до знань у нашої 

героїнi безмежна. Вона постiйно вчиться. Окрiм 
диплому Одеського морехiдного училища 
iм. Марiнеска  (технiк-експлуатацiйник), 
наприкiнцi цього року має отримати диплом 
Миколаївського кораблебудiвного (менеджер 
на морському транспортi), а пiсля цього ще 
пiде вчитись на факультет управлiння кадрами 
цього ж вишу.

Поза роботою Людмила любить готувати. 
Настiльки любить, що брала участь у кастингу 
«Мастер-шеф». В неї навiть кiшку звати Бе-
шамель. Тому в домi завжди повно гостей, i 
всiх вона залюбки пригощає стравами висо-
кої кухнi. Колективу бажає бiльше сонячних 
днiв, радiсних подiй i мрiє про те, щоб рiднi та 
близькi були щасливi. А сяючi очi та чарiвна 
посмiшка Людмили беззаперечний доказ 
того, що наша героїня щаслива жiнка!

Сергiй ПЕТРОВ,
змiнний заступник начальника 
вантажного складу

Син вiйськового льотчика, вiн все ж пiшов 
вчитись до Водного iнституту i присвятив своє 
життя органiзацiї вантажних робiт на мор-
ському транспортi. Чому, не пояснює, каже, 
так склались обставини. Свою роботу вважає 
буденною справою, але коли заходить мова 
про колектив, вмить оживає. Бо для нього це 
не просто колеги по роботi, а команда друзiв 
i однодумцiв. Кожну змiну Сергiй починає iз 
взаємодiї з великою кiлькiстю людей: диспет-
чери, тальмани, експедитори, група облiку, 
ЦПУ, залiзниця. I не має значення, чи це ви-
дача вантажу зi складу, вивантаження вагонiв 
чи завантаження судна. Важлива командна 
робота кожного з учасникiв процесу. I голо-
вна роль вiдведена саме йому – пояснити 
завдання та розподiлити людей i технiку на 
причалi. Лише тодi починається робота.

«В цьому щось є, коли робиш важливу для 
усiх справу i знаходиш спiльну мову з коман-
дою. Все для того, щоб виконати поставлену 
задачу. А результат – фiнансова стабiльнiсть. 
Цим зараз мало хто може похвалитись. А 
ми можемо», – говорить Сергiй. За майже 
10 рокiв роботи вiн вважає колектив своєю 
другою родиною i кожному портовику бажає 
бути щасливим. Як, зрештою, i собi.

Головне для будь-якого пiдприємства – 
люди. На дiльницi складської роботи 
ВРР-2 працюють чоловiки iз сильним 
характером та мiцними нервами. Їх 
колеги-жiнки справляються з роботою 
не гiрше. Допомагає добре розвинута 
жiноча iнтуїцiя. I кожен з них користу-
ється беззаперечним i цiлком заслу-
женим авторитетом в колективi. А всi 
разом – це команда професiоналiв, 
якi чудово доповнюють один одного i 
здатнi на будь-якi виробничi звершення!

Пишаємось вами, колеги, дякуємо 
за чудову роботу i бажаємо лише до-
бра i радостi у ваших серцях i у ваших 
родинах!
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Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Традицiйно на початку навчального 
року адмiнiстрацiя морського 
порту Пiвденний i профспiлковий 
комiтет органiзовують i проводять 
екскурсiю на робочi мiсця для дiтей 
своїх працiвникiв. Цьогорiчний захiд 
«Робота моїх батькiв» вiдбувся 
4 вересня.

Ознайомитися з роботою пiдприємства, на 
власнi очi побачити, чим займаються фахiвцi 
рiзних професiй i дiзнатися, що роблять на роботi 
саме їх тато або мама, прибули 35 дiтей вiком вiд 
6 до 12 рокiв. Для маленьких гостей пiдготували 
насичену програму: екскурсiя адмiнiстративною 
будiвлею, автобусна екскурсiя по причалах 
порту, Музей iсторiї морського порту Пiвденний 
i «родзинка» заходу – розважальна програма 
з елементами квеста i анiмацiї. Стартувала 
екскурсiя бiля показового макету акваторiї 
гаванi, де дiтлахам продемонстрували, як ви-
глядає порт з висоти пташиного польоту: всi 
портовi споруди, склади, крани, навiть судна. 
Тут же для гостей провели обов’язковий 
iнструктаж з охорони працi, розповiли про 

Дiти портовикiв вiдвiдали роботу батькiв
правила поведiнки на територiї адмiнiстрацiї 
порту. Далi автобус з дiтьми рушив на екскурсiю 
по причалах №1-4 порту, де їх ознайомили з 
iсторiєю створення та становлення морського 
порту Пiвденний, модернiзацiєю потужностей 
пiдприємства i перспективах його розвитку. 
Наступним пунктом їх маленької подорожi став 
санаторiй-профiлакторiй «Портовик» i Музей 
iсторiї морського порту Пiвденний, де на дiтей 
чекали захоплююча розповiдь, iсторичнi факти, 
безлiч унiкальних експонатiв та iнсталяцiй. При-
ємним завершенням заходу стала розважальна 
програма – шоу анiматорiв з елементами квес-
ту. «Такi заходи формують у дiтей iнтерес до 
професiї, розширюють їх кругозiр i обiзнанiсть. 
Якщо сьогоднiшнi школярi в майбутньому за-
хочуть продовжити справу батькiв, то все в їх 
руках», – зазначив начальник адмiнiстрацiї 
порту Пiвденний Максим Широков.

Прес-служба Адмiнiстрацiї
 МП Пiвденний

Оновлення та реновації – 
запорука ефективності                                                                                                 
та конкурентоспроможності 
ДП «МТП «Южний» на ринку 
вантажних послуг. Знайомимо вас 
з нашими колегами, працiвниками 
проектно-кошторисного вiддiлу та 
технiчного вiддiлу.

Петро РАБАДЖИ,
заступник головного iнженера

Петро Костянтинович закiнчив Одесь-
кий полiтехнiчний iнститут у 1991 роцi за 
спецiальнiстю «пiдйомно-транспортнi машини 
та обладнання», здобув квалiфiкацiю iнженер-
механiк. Понад 18 рокiв працював на заводi 
залiзобетонних конструкцiй в мiстi Iллiчiвськ, має 
великий досвiд роботи в будiвельнiй галузi. На 
ДП «МТП «Южний» працює з квiтня 2017 року.

Основні переваги Петра Рабаджи – 
досвiд роботи з людьми, вiдповiдальнiсть та 
аналiтичнiсть. Заступник головного iнженера 
має своєчасно приймати рiшення, глибинно 
вивчати робочi питання та оперативно реа-
гувати: визначати першочерговi завдання та 
контролювати поточну роботу у пiдроздiлах.

У пiдпорядкуваннi заступника головного 
iнженера знаходиться господарство зв’язку, 
пральня, технiчний вiддiл, вiддiл охорони 
навколишнього середовища, проектно-ко-
шторисний вiддiл та ремонтно-будiвельне 
управлiння. Основна задача пiдроздiлiв – 
утримання будiвель, споруд та територiї 
пiдприємства у справному станi.

У 2018 роцi ДП «МТП «Южний» 
вiдзначило ювiлей роботи, 40 рокiв. Для 
будiвель та обладнання це не малий термiн, 
тому керiвництво порту завжди своєчасно 
проводить модернiзацiю обладнання та 
реконструкцiю споруд.

«Модерн iзац iя  обладнання  до-
зволяє пiдприємству пiдвищувати свою 
конкурентоспроможнiсть на ринку та надава-
ти якiснi послуги клiєнтам. Наразi ми очiкуємо 
результатiв тендеру з технiко-економiчного 
обґрунтування будiвництва нового iмпортного 
термiналу з обробки вантажiв, переважно 
вугiлля. Такий термiнал надасть можливiсть 
пiдприємству збiльшити обсяги вантажопе-
реробки та пiдвищити продуктивнiсть», – 
розповiдає заступник головного iнженера.

У вiльний час Петро Рабаджи надає пе-
ревагу активному вiдпочинку – займається 
велоспортом. Полюбляє рибалити.

Лiна ЧАУРА, 
начальник проектно-кошторисного 
вiдддiлу

Лiна Чаура закiнчила Одеський дер-
жавний екологiчний унiверситет, Одеський 

нацiональний морський унiверситет, у 2014 
роцi закiнчила Одеську державну академiю 
будiвництва i архiтектури та Нацiональний 
унiверситет «Одеська юридична академiя» 
у 2019 роцi.

За понад два десятки рокiв на пiдприємствi 
пройшла цiкавий шлях вiд тальмана ван-
тажного району до начальника проектно-
кошторисного вiдддiлу управлiння. Лiна 
Валентинiвна – ветеран порту, вiдмiнний 
фахiвцець та справжнiй знавець своєї справи. 
11 версня вiдзначає свiй особистий ювiлей 
– 20 рокiв на ДП «МТП «Южний».

П р о е к т н о - к о ш т о р и с н и й  в i д д i л 
пiдприємства займається разроботкою усiх 
проектiв та технiчниих рiшень для об’єктiв 
будiвництва порту, розробкою комплек-
сної проектної документацiїї. Вiддiл про-
водить авторський нагляд за виконанням 
будiвельних робiт. Раз на 5 рокiв працiвники 
вiддiлу проводять повну поточну технiчну 
iнвентаризацiю усiх об’єктiв нерухомого 
майна порту, займаються оформленням 
паспортiв на новi об’єкти будiвництва.

«Робота мотивує мене на постiйний роз-
виток та самовдосконалення. Моя посада 
вимагає фундаментальних знань та великої 
вiдповiдальностi. На своїй справi треба до-
бре знатися i, звiсно, подавати особистий 
приклад колегам», – дiлиться думками Лiна 
Валентинiвна.

У вiльний час вже 15 рокiв займається 
великим тенiсом та активно вболiває за 
нацiональну збiрну України. За нагоди iз 
пiднесенням вiдвiдує мiжнароднi турнiри, аби 
пiдтримати українських спортсменiв.

Iрина ЄВДОКИМОВА, 
старший iнженер-проектувальник 
проектно-кошторисного вiддiлу

Iрина Євдокимова закiнчила Одеську дер-
жавну академiю будiвництва i архiтектури 

за спецiальнiстю «промислове та цивiльне 
будiвництво». 13 вересня вiдзначає свiй 
власний ювiлей – 10 рокiв на пiдприємствi.

Iрина Володимирiвна займається проек-
туванням усiх внутрiшнiх iнженерних мереж 
пiдприємства. Основний напрямок її роботи – 
водозабезпечення, теплопостачання та 
каналiзацiя. Усi знають, що без якiсного 
проектування iнженерних мереж нормальна 
експлуатацiя будiвель неможлива. Окрiм 
цього, старший iнженер-проектувальник за-
ймається технiчною iнвентаризацiєю об’єктiв 
нерухомого майна порту. У минулому роцi 
силами працiвникiв проектно-кошторисного 
вiддiлу пiдприємства були розробленi пас-
порти всiх об’єктiв нерухомого майна порту, 
це важливий пласт роботи.

«Начальник нашого вiддiлу, Лiна 
Валентинiвна, – цiлеспрямована жiнка, за-
дає «тону» усьому вiддiлу, тому ми дуже 
часто їздимо на рiзноманiтнi навчальнi курси, 
семінари, пiдвищення квалiфiкацiї. Завжди 
iз захопленням пiзнаю щось нове за своїм 
фахом. На моєму особистому рахунку вже 
два пiдвищення квалiфiкацiї i, я сподiваюсь, 
що ще багато всього попереду», – розповiдає 
Iрина Євдокимова.

В колективi Iрину поважають, цiй чарiвнiй 
жiнцi притаманнi невпинний оптимизм та лю-
бов до життя. У вiльний час вона займається 
плаванням, приймає участь у спортивних 
змаганнях порту. Iрина завзята вболiвальниця 
южненської баскетбольної команди «Хiмiк», 
вiдвiдує всi матчi та пiдтримує спортсменiв.

Євген ПАЛАМАРЧУК,
в. о. начальника технiчного вiддiлу

Євген працює на ДП «МТП «Южний» з 
сiчня 2012 року. Вiн закiнчив Донецький 
нацiональний технiчний унiверситет за 
спецiальнiстю «автомобiльнi дороги та аеро-
дроми». Наш герой зiзнається: ранiше нiколи 
i не думав, що його життя та професiйна 
дiяльнiсть будуть пов’язанi з портом. Але, 
прийшовши до технiчного вiддiлу нашого 
пiдприємства, зрозумiв, що йому потрiбна 
саме така робота – досить складна i водночас 
дуже цiкава.

«Моя професiйна дiяльнiсть надає менi 
енергiї. Пiд час робочого процесу з’являється 
багато рiзних завдань, якi змушують вивча-
ти нормативи, поглиблювати свої знання у 
рiзних сферах будiвництва, починаючи вiд 

водопроводу та електрики i закiнчуючи до-
рогами, майданчиками, критими складами. 
Отже спектр нашої дiяльностi дуже широкий».

Технiчний вiддiл займається паралельно 
багатьма об’єктами. Усi вони знаходяться на 
рiзних етапах реалiзацiї, розповiдає Євген.

«Зараз у нас в роботi вiдразу декiлька 
об’єктiв, серед них будiвництво складiв 
вiдкритого зберiгання вантажiв на причалi 
№ 9 – такий проект є стратегiчним, пер-
спективним, вiн дозволить розширити 
складськi площi на районi i оптимiзувати 
процеси вантажних робiт. Також виконується 
реконструкцiя шинопроводу на восьмому 
причалi – ця робота теж потребує нашої 
уваги та професiйних навичок».

А от свiй вiльний вiд напруженої роботи 
час Євген любить проводити активно. Наш 
герой займається вiдразу декiлькома видами 
спорту. Полюбляє настiльний тенiс, баскет-
бол, велоспорт.

Станiслав КОРОТИШ,
провiдний iнженер сектору 
капiтального будiвництва технiчного 
вiддiлу

Станiслав прийшов на ДП «МТП «Юж-
ний» у 2013 роцi. Хоча основна дiяльнiсть 
нашого героя на пiдприємствi пов’язана 
iз будiвництвом, Станiслав зiзнається, що 
його освiта – Днiпровський нацiональний 
унiверситет залiзничного транспорту – до-
помагає йому в роботi.

«На щастя, так вийшло, що я змiг поєднати 
власну освiту i безпосередньо будiвництво у 
своїй професiйнiй дiяльностi. До моїх обов’язкiв 
входить технiчний нагляд за портовськими шля-
хами залiзничної дороги, також я слiдкую за 
об’єктами капiтального будiвництва. Наш сек-
тор тiсно спiвпрацює з РБУ пiдприємства, ми роз-
робляємо проекти, виїжджаємо з перевiрками, 
потiм контролюємо виконання робiт».

Наш герой пишається i своїм колективом. 
У секторi капiтального будiвництва на даний 
момент працює всього троє чоловiкiв, але їм 
вдається успiшно справлятися з усiма робо-
чими задачами.

«Колектив у нас вiдмiнний. Ми допома-
гаємо один одному у труднощах i складних 
ситуацiях, радимося, якщо виникають складнi 
питання, вирiшуємо будь-яку проблему разом. 
Тому я завжди вiдчуваю плече своїх товаришiв. 
Крiм того, ми постiйно дiлимося досвiдом один 
з одним, отже розвиваємося як спецiалiсти».

Має Станiслав i цiкаве хобi. У вiльний час 
наш герой захоплюється зварювальними 
роботами. Йому подобається працювати з 
металом i створювати цiкавi вироби для своєї 
сiм’ї та друзiв.

Ми бажаємо усiм героям нашої 
публiкацiї i надалi розвиватися у своїй 
професiйнiй сферi. Нехай ваша робота 
приносить вам справжнє задоволення 
та високi результати.

Модернiзацiя
та реконструкцiя
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Професiйне свято

Вiтаємо

Футбол

Наші вітанняКiкбоксинг

Щиро вiтаємо з професiйним святом дружнiй 
колектив iнформацiйно-обчислювального 
центру державного пiдприємства «Морський 
торговельний порт «Южний»!

Шановнi колеги, з програмами, якi ви створюєте, працюють 
всi, без виключення, пiдроздiли порту «Южний», i жодний 
з них не може обiйтись без вашої фахової допомоги. Тому 
телефон служби пiдтримки IОЦ портовики добре знають 
напам’ять. А вам, щоб допомогти усiм, мимоволi доводиться 
ставати фахiвцями з фiнансiв, бухгалтерiї, комерцiї, ста-
тистики, економiки, графiки, управлiння та багатьох iнших 
областей знань. I ми вам за це щиро дякуємо!

З нагоди професiйного свята всьому колективу 
iнформацiйно-обчислювального центру нашого 
пiдприємства бажаємо  мiцного здоров’я, проду-
маних рiшень, нових програм та цiкавих розробок. 
Нехай кожен ваш день, колеги, буде запрограмо-
ваним на успiх! Щасти вам!

12 вересня – День програмiста

29 серпня в товариському футбольному матчi 
зустрiлись працiвники двох мiстоутворюючих 
пiдприємств – ДП «МТП «Южний» та ВАТ 
«Одеський припортовий завод».

Гра вiдбулась на мiському стадiонi Южного. Через спеку 
тривалiсть таймiв скоротили до 25 хвилин. Завершився по-
єдинок з рахунком 7:2 на користь портовикiв.

«Такi зустрiчi – наша багаторiчна добра традицiя. Ми 
давно товаришуємо iз заводчанами, i не має значення, 
хто виграв чи програв. Бiльш важлива атмосфера на полi, 
хлопцi отримали задоволення вiд гри та спiлкування один з 

З Днем фiзкультури i спорту вiтаємо усiх 
портовикiв – спортсменiв, активних учасникiв 
Спартакiади порту «Южний», фiзоргiв команд, 
тренерiв дитячих шкiл та клубiв, що функцiонують 
при профкомi державного пiдприємства, ветеранiв 
спорту, кожного портовика, хто веде здоровий 
спосiб життя!

Важко переоцiнити значення фiзичної культури у життi 
людини. Ми з дитинства знаємо, що спорт виховує в нас 
життєво необхiднi якостi – вмiння чiтко формулювати цiль 
та послiдовно її досягати, працювати в командi, бути на-
полегливим, впевненим у власних силах та багато iншого.

Пишаємось тим, що наше пiдприємство має мiцнi спортивнi 
традицiї. Щороку проводяться спартакiади з багатьох видiв 
спорту, в яких беруть участь працiвники пiдприємства. 
Чимало портовикiв займаються спортом професiйно i до-
сягають високих спортивних результатiв на мiжнародних та 
всеукраїнських аренах. I це яскраве пiдтвердження того, що 
фiзична культура на ДП має особливий статус.

Дякуємо усiм, хто примножує переможнi традицiї 
i спортивну славу порту «Южний»! Бажаємо трене-
рам талановитих, наполегливих учнiв, всiм спортс-
менам вдалих стартiв, перемог, нових спортивних 
вершин та вiдданих уболiвальникiв! Нехай ваш 
приклад буде поштовхом для масового розвитку 
фiзкультури i взiрцем для молодi, адже фiзичне 
виховання – це здоров’я нацiї i, по сутi, – наше 
майбутнє! Зi святом!

Вихованцi ДЮСК «Кемпо» взяли участь 
у Вiдкритому кубку Одеської областi з 
кiкбоксингу WAKO, присвяченому пам’ятi 
Олексiя Ставнiцера. У чемпiонатi за 
перемогу боролися 164 спортсмени вiд 7 до 
39 рокiв з Южного, Одеси, Чорноморська, 
16 з яких – спортсмени ДЮСК «Кемпо», що 
функцiонує при профкомi порту «Южний».

«Колись багато рокiв тому при профспiлковому 
комiтетi порту «Южний» була створена невелика 
секцiя з карате i кiкбоксингу. Згодом вона поча-
ла набирати обертiв. Дуже вiдрадно, що вже на 
сьогоднiшнiй день секцiя перетворилася у велику, 
шановану i вiдому органiзацiю», – сказав голова 
профспiлки Сергiй Маслов.

Пiд керiвництвом вiце-президента федерацiї кiкбоксингу України «WAKO», старшого 
тренера ДЮСК «Кемпо» чемпiонами стали: Дмитро Сухощенко i Артем Усик ( лайт -кон-
такт), Владислав Бiцак i Кирило Духновський (пойнтфайтiнг), Юрiй Демчук (кiк-лайт i лайт).

Ми пишаємося нашими спортсменами i бажаємо їм цiкавих iгор, гiдних 
суперникiв i безлiч перемог!

28 серпня на стадіоні СШ №1 міста Южне відбувся 
традиційний товариський матч футболістів імені 
Олександра Ярцуна. Учасники турніру вже багато 
років поспіль незмінні: збірні команди ветеранів 
футболу Южного та Одеси, більшість з яких грали 
та товаришували із Олександром. Організатор – 
профспілковий комітет ДП «МТП «Южний».

«Це людина, яка заслуговує на те, щоб про неї пам’ятали. 
Олександр був одним із тих, з кого почався спорт в Южному. 
Турнір вже став доброю традицією, яку ми започаткували 
багато років тому. Це товариська гра, і, на мій погляд, тут 
важлива та цінна саме атмосфера, що панує на полі – хлопці 

12 вересня. Бiдняжевський С.В., Курченко В.М., 
Лобков К.М., Лукошкова Г.I., Мельничек О.М., Нiкiтiн Є.В., 
Пупчик Г.П., Райденко О.А.,Трубицький Ю.А., 
Шеренков В.М., Ясинська О.О.

13 вересня. Вишня А.В., Гедзь А.В., Грибченко I.В., 
Кучеренко А.М., Ларiн Р.С., Рот О.Б., Ткачук С.А., 
Юзiн О.О.

14 вересня. Бахтинський С.В., Безлюдов В.А., 
Безребрий О.П., Герескул С.I., Заботiна I.М., 
Клюєв М.О., Субботiн М.В., Тарасенко В.В., Тарасов О.В., 
Шулiков А.С., Шульга В.А.

15 серпня. Ахромова С.М., Ємельянов В.М., 
Iгнатенко А.О., Пiддубний О.М., Серьогiн Д.Е.

16 вересня. Анорiн В.В., Качуровська О.М., 
Мельник В.М., Рабаджи П.К., Савенко О.А., Синюк С.В., 
Турiв Є.М., Шалюк М.В.

17 вересня. Боднар С.П., Iвангородська О.М., Ка-
рич В.М., Коломiєць О.О., Лошаков О.М., Мамалат С.В., 
Остапюк А.Ф., Федорковський С.А., Шипачов О.М.

18 вересня.  Грабова О.В., Єштокiн М.I., 
Хворостянюк Г.М.

19 вересня. Бродовський Ю.В., Деркач О.В., 

Кирилюк Ю.В., Лазаренко В.О., Папуша А.В., Пустовiт А.В., 
Савчук О.Г.

20 вересня. Каражеляскова Л.В., Клепачевський С.В., 
Мельничук В.I.

21 вересня. Березiн О.О., Бєленко О.В., Гумiнська О.В., 
Гущiн О.I., Загороднiй О.М., Iванов А.В., Лошкутов А.О., 
Марченко В.Б., Онищенко С.В., Шрамкова Н.Е., 
Яценко В.В.

22 вересня. Артищук О.В., Волоснов С.А., Гапчук О.О., 
Кахiчко Р.Ю., Коваль О.А., Куксенко I.П., Кучеренко В.М., 
Нечепурнов О.В., Ореховський Г.П., Парамонова О.С., 
Плут С.В., Райденко Ю.А., Сухомлiнов I.В.

23 вересня. Клiщук О.В., Нападовський С.В., 
Почтаренко Є.Г., Суховiрський Д.С., Чалий Г.П., 
Чорний В.А., Шевченко М.П.

24 вересня. Безнощенко С.Г., Бойченко А.С., 
Лакизюк А.В., Лакизюк С.В., Матвiєнко З.I., Сучок I.В., 
Федосєєва С.А., Цисар Я.М., Шевченко В.В.

25 вересня. Гарбузенко О.Г., Гребенюк С.П., 
Окарська I.В., Ореховська Л.М., Перевалов А.М., Романюк Л.А., 
Томсон С.В., Цахнiв С.П., Циня Л.О., Шевченко В.М.

26 вересня. Рассохiна Н.А., Фурич Г.Г.

Не забудьте привiтати з днем народженняМаємо шiсть золотих нагород

Швидше, вище, сильнiше

Товариський матч
одним i показали цiкавий футбол», – сказав Сергiй Нова-
ков, iнструктор з фiзкультури та спорту профкому ДП «МТП 
«Южний».

Пiсля завершення поєдинку вiдбулась церемонiя нагоро-
дження учасникiв, а також спiльне фото на пам’ять.

Нагадаємо, товариський матч з футболу мiж працiвниками 
держстивiдору та ОПЗ проходить щороку до професiйного 
свята портовикiв – Дня морського та рiчкового флоту Ураїни.

Пам’яті друга грають із задоволенням, без напруження. Це головне», – 
сказав голова профспілки МТП «Южний» Сергій Маслов.

Переможцем турніру-2020 стала збірна команда Южного, 
яка перемогла одеситів із рахунком 6:1.

Нагадаємо, Олександр Ярцун був одним з ініціаторів 
спортивного руху в порту «Южний» та місті Южне. Він 
приніс багато перемог і прославив підприємство та місто у 
різних видах спорту – гандболі, плаванні, але найбільшим 
його захопленням був футбол. Загинув спортсмен вна-
слідок нещасного випадку у 2002 році. Саме з ініціативи 
профспілкового комітету ДП «МТП «Южний» було запо-
чатковано проведення щорічного турніру з футболу пам’яті 
Олександра Ярцуна.


