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Привiтання

Вiтаємо
захисникiв
i захисниць
суверенiтету
та незалежностi
України
зi святом!
Українськi вiйськовi
щодня здiйснюють ратний подвиг – захищають
державнi кордони та
iнтереси народу України, гарантують безпеку та
спокiй. Ми пишаємося українською армiєю й флотом, їх злагодженими дiями.
Ми беремо приклад з їх особливої вiдповiдальностi за
країну та її розвиток. Висловлюємо сердечну вдячнiсть за
служiння Батькiвщинi.
Нехай буде мир та злагода на українськiй землi. Бажаємо захисникам i захисницям мiцного здоров’я, гармонiї в
родинах, душевного спокою. Щиро зичимо всiм щасливої
долi, свiтлого майбутнього та затишку в оселi. Зi святом!
З повагою, в.о. директора ДП «МТП «Южний»
Олександр ОЛIЙНИК

З Днем
захисника
та захисницi
України,
Днем
українського
козацтва
та святої
Покрови!

Вітаємо
зі святом
шановних
захисників
та захисниць
нашої
держави!

Це свято кожного, хто
в той чи iнший час вiддав свої знання, силу, мужнiсть
i професiоналiзм справi захисту нашої держави.

Щиро вітаємо вас із
державними святами:
Днем захисників і захисниць України, Днем
Українського козацтва та зі світлою Покровою
Пречистої Богородиці!

Вiтаю усiх, хто носить високе звання захисника України,
i бажаю успiху тим, у кого цей iспит ще попереду. Щирi
вiтання ветеранам, учасникам вiйни, вiйськовослужбовцям,
воїнам запасу, батькам та матерям солдатiв.
Хай щастя i любов оселяться у кожному домi, а вашi сила та
мужнiсть завжди живляться любов’ю та пiдтримкою близьких
i рiдних. Бажаю усiм родинного щастя, сiмейного затишку,
невичерпної енергiї, миру та спокою на нашiй землi!
З повагою, голова профспiлки ДП «МТП «Южний» –
Сергiй МАСЛОВ

Це свята відважних, чесних і сильних духом українців, які
вкладають свої знання, силу, хоробрість та професіоналізм у
захист Батьківщини сьогодні. Свята наших пращурів – людей
незламної волі, нездоланної відваги і нескореного духу, які
відстоювали свободу та незалежність нашої держави протягом багатьох років.
Бажаємо всім вам миру, злагоди і здоров’я. Родинного
добробуту й віри в щасливе майбутнє України!
З повагою, начальник Адміністрації МП Південний
Олександр БАСЮК

Результати роботи

Виробництво

Високий результат обробки
руди у 3 кварталi

Вересень видався
успiшним
Високих показникiв з обробки вантажних суден
досягли працiвники ВРР-2 у вереснi.
22 вересня, опiвднi, бiля 8-го причалу було
завершено обробку судна MOUNT HIKURANGI з
нiкелевою рудою. Не зважаючи на високий вiдсоток
вологи вантажу, докерам-механiзаторам вдалось в середньому за добу вивантажити 13 734 тонни, при нормi –
7 500 тонн. Таким чином, балкер MOUNT HIKURANGI було
вивантажено за рекорднi 52 години. Всього було оброблено
30 188 тонн нiкелевої руди.
28 вересня, близько пiвночi, бiля 5-го причалу працiвники ВРР-2 завершили завантаження залiзорудного концентрату на балкер
AOM GEORGINA. Середньодобова норма обробки
судна склала 67 100 тонн, при нормi в 35 000 тонн.
Тож майже за добу портовикам вдалося завантажити
на борт судна 79 701 тонну ЗРК з Iнгулецького ГЗК. А
це означає, що iнтенсивнiсть обробки була пiдвищена
майже вдвiчi.
Такi високi показники – результат згуртованої працi
та професiоналiзму всього колективу ВРР-2 та Служби
механiзацiї пiдприємства. Нашi колеги показали високу
майстернiсть в процесi обробки та забезпечили безперебiйну
роботу перевантажувальної технiки.

Морський торговельний порт «Южний» переробив
3 млн 614 тис. тонн руди у 3 кварталi 2021 року.
Цей показник на 13% перевищує обсяг обробленої
руди у попередньому кварталi. З початку року
держстивiдор перевантажив 9 млн 362 тис. тонн
цього вантажу. Найбiльшу кiлькiсть руди оброблено
у липнi поточного року – 1 млн 297 тис. тонн.
Протягом 3 кварталу 2021 року держстивiдор обробив
4 млн 113 тис. тонн вантажiв. Крiм руди, колектив ДП «МТП
«Южний» перевантажив 101 тис. тонн чавуну, 215 тис. тонн
вугiлля тощо.
Бiля причалiв ДП «МТП «Южний» прийняло 46 суден,

майже половина з яких судна типу Capesize. У зазначений
перiод оброблено 60 582 напiввагони. При цьому, проводиться модернiзацiя комплексу вагоноперекидачiв, оновлено
значну кiлькiсть обладнання та рейок.
«Розвиток пiдприємства означає ефективне функцiонування паралельно з удосконаленням виробництва. Наразi
колектив ДП «МТП «Южний» оперативно обробляє вантажi
та пiдвищує iнтенсивнiсть вантажно-розвантажувальних операцiй. Згiдно плану проводиться поетапне оновлення устаткування, удосконалення технологiй. Ми готовi до
перетворень на усiх рiвнях виробництва, до iнновацiй та
отримання нових результатiв й прибутку» – коментує в.о.
директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник.
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Професiйне свято
Шановнi юристи ДП «МТП «Южний» приймiть найщирiшi вiтання з
нагоди професiйного свята! Ми впевненi, що ви вкладаєте в роботу
максимум знань, практичного досвiду, натхнення та любовi до своєї
справи. Глибоко вдячнi вам за професiоналiзм, самовiддану працю та
гiдне представництво iнтересiв пiдприємства в органах публiчної влади.
Зичимо мiцного здоров’я, професiйних успiхiв, благополуччя та душевної
рiвноваги!

На вартi
справедливостi

Дмитро КУЗЬМIШКIН, заступник директора з правових та майнових питань

Розважливий, принциповий, професiонал
своєї справи з загостреним почуттям
справедливостi. Дмитро Валентинович за
свою практику виробив багато прецедентiв,
розробив свiй особливий, системний пiдхiд
до вирiшення питань.
Хороший юрист – це перш за все результат постiйної самоосвiти. Тому кожен
день майже годину вiн присвячує вивченню
новин, змiн нормативно-правової бази,
огляду судової практики. Вважає, що тiльки

так можна прийняти зважене, обґрунтоване, юридично вивiрене
рiшення.
«Застосовуйте творчий пiдхiд – i будь-яка справа буде цiкавою.
Здатнiсть реалiзовувати оригiнальнi, новаторськi iдеї, мати нестандартну точку зору дозволяє перевернути ситуацiю та отримати
необхiдне рiшення», – розповiдає Дмитро Кузьмiшкiн. У нашого героя
є папка, в якiй зiбранi судовi рiшення i матерiали. Там є i найпершi
справи, надрукованi ще на друкарськiй машинцi. На питання, що
найбiльше допомагає в складних справах, вiдповiдає – психологiя,
вмiння знайти пiдхiд до кожної людини.
«Результат справи залежить вiд багатьох факторiв, у тому числi i вiд
умiння вiдчувати людей, вибудовувати вiдносини. Одного разу виграти
суд допомогла побачена на столi суддi книга «Вексельний обiг». Це
була тема мого диплому, близька менi i дуже цiкава. Судовий процес був складним, ми подавали три позови i перший був не на нашу
користь. Але коли ми почали обговорювати книгу, дiлитися думками,
зрозумiли, що нас об’єднують спiльнi iнтереси. I вже два iнших рiшення
були для нас позитивними», – згадує Дмитро Валентинович.
Основне завдання керiвник бачить у створеннi системи юридичної безпеки: «Iдеальна робота юристiв – запорука безконфлiктної
роботи всього пiдприємства. Коли у когось з’являється бажання посперечатися, звернутися в суд, вiн пiднiмає договiр, а причепитися
нi до чого, вивчає документи, якi ми видаємо, а там все бездоганно.
Це зменшує кiлькiсть судових справ».
Дмитро Кузьмiшкiн закiнчив Донецький нацiональний унiверситет
за спецiальнiстю Правознавство i Одеський нацiональний мор-

ський унiверситет – Економiка пiдприємства. У дитинствi мрiяв
стати вiйськовим, але бажання захищати людей, вiдновлювати
справедливiсть, не допускати загострення конфлiктiв та попереджати
їх, визначило вибiр заступника директора з правових та майнових питань.
Успiшна кар’єра юриста передбачає раннє занурення у практику.
Навчання в унiверситетi Дмитро Валентинович поєднував з роботою на
металургiйному комбiнатi Азовсталь. «В унiверситетi практично весь професорсько-викладацький склад – люди з великим досвiдом роботи. Вони
передавали нам практичнi знання i любов до спецiальностi. Пам’ятаю
професора, який, коли помiчав, що аудиторiя втомлюється, робив паузу,
пропонуючи розповiсти анекдот за темою лекцiї. Аудиторiя оживала.
Тодi я зрозумiв важливiсть творчого пiдходу до будь-якої справи».
Пiд керiвництвом нашого героя працюють фахiвцi, готовi надати
юридичну допомогу кожному спiвробiтнику нашого пiдприємства.
«Ми хочемо, щоб люди вiдчули, що адмiнiстрацiя їх захищає, що
вони можуть прийти до мене, до будь-якого працiвника юридичного
вiддiлу i отримати правову допомогу. Найпрекраснiше – коли люди
дивляться один одному в очi вiдкрито та спокiйно».
Дмитро Валентинович вважає себе багатим татом. У нього чудова
сiм’я, кохана дружина i троє дiтей: Даша, Маша i Мiша. Старша
дочка пiшла слiдами батька, буде юристом.
Всiєю сiм’єю залюбки подорожують Україною, вже об’їхали бiльшу
її частину. Це прищеплює дiтям любов до своєї країни.
З нагоди професiйного свята своїм колегам бажає сил i прагнення
розвиватися, вмiння знаходити творчий пiдхiд до будь-якої справи,
ставити високi цiлi i досягати бажаних результатiв!

Iрина АНДРЮШКО, провiдний юрисконсульт вiддiлу претензiйно-позовної роботи
Iрина Ярославiвна закiнчила судово-адмiнiстративний факультет Нацiонального унiверситету «Одеська юридична академiя»,
має освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень магiстра права та вчену
ступiнь кандидата юридичних наук.
Пiсля закiнчення академiї молода жiнка якомога швидше хотiла реалiзувати свої знання на практицi. Тож коли
дiзналась, що южненська мiська рада оголосила конкурс на
посаду заступника начальника юридичного вiддiлу, не вагалась. Три роки потому, у 2013, Iрина Андрюшко долучилась
до колективу держстивiдора. Наразi працiвниця обiймає
посаду провiдного юрисконсульта претензiйно-позовного
вiддiлу пiдприємства.
«До обов’язкiв працiвникiв вiддiлу належить у першу чергу
представництво iнтересiв пiдприємства в органах публiчної влади

рiзного рiвня. Чимало спорiв виникає на стадiї виконання договорiв:
виникають питання досудового регулювання. Якщо на цьому етапi
нам не вдається дiйти компромiсу з контрагентами, представляємо
iнтереси пiдприємства у наступнiй iнстанцiї – судi», – пояснює
провiдний юрисконсульт.
Iрина Ярославiвна творча людина, залюбки займається
рукодiллям з маленьким помiчником, трирiчним синочком
Назарiєм.
До дня юриста Iрина Андрюшко має теплий та змiстовний меседж для своїх колег: «Вiд щирого серця зичу кожному вiдбутися у
професiональному сенсi, не розгубивши на шляху реалiзацiї своїх
цiлей людяностi. Бажаю вам натхнення, козацького здоров’я, щастя
в особистому життi, миру та злагоди, здiйснення мрiй та, звичайно,
ласкавостi Фемiди!»

Вячеслав ЗАВЕРЮХА, начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи
Вячеслав Олексiйович iз вiдзнакою закiнчив факультет
мiжнародних правових вiдносин та юридичної журналiстики
Нацiонального унiверситету «Одеська юридична академiя», здобувши освiтню квалiфiкацiю магiстра права.
Чималий практичний досвiд роботи отримав в Овiдiопольському
районному судi Одеської областi, де 6 рокiв працював на посадi
помiчника голови суду.
У серпнi 2017 року був прийнятий на роботу до порту «Южний». У
короткий термiн пройшов шлях вiд заступника начальника претензiйнопозовного вiддiлу юридичної служби ДП «МТП «Южний» до начальника
однойменного вiддiлу.
«Зважаючи на те, що вiдповiдно до вимог чинного законодавства представляти iнтереси фiзичних i юридичних лиць в судах усiх
iнстанцiй мають право лише адвокати, одним з пунктiв цiлей нашого

пiдроздiлу у сферi якостi передбачено необхiднiсть пiдвищення
квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. З зв’язку з цим, троє з шести
працiвникiв претензiйно-позовного вiддiлу мають адвокатське
свiдоцтво. Це виправдано для пiдприємства i суто економiчно,
адже залучати до справ стороннiх спецiалiстiв коштує дорого», –
розповiдає юрист.
У Вячеслава Заверюхи мiцна та дружня родина: дружина
– кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологiчного права Нацiонального унiверситету
«Одеська юридична академiя». Подружжя виховує маленького
синочка Бориса. З нагоди святкування дня юриста портовик
зичить своїм колегам мiцного здоров’я, впевненостi в своїх
силах, творчої наснаги, реалiзацiї усiх цiлей та душевного
спокою.

Анна СОКОЛОВА, юрисконсульт вiддiлу правової роботи
Анна Денисiвна закiнчила науково-навчальний iнститут морського
права та менеджменту Нацiонального унiверситету «Одеська морська
академiя» та здобула освiтню квалiфiкацiю магiстра у галузi морського
права.
Порт Южний став першим мiсцем роботи нашої колеги: Анна
Соколова долучилась до колективу державного пiдприємства
у 2019 роцi. Молода жiнка сповнена ентузiазму, рiшучостi,
амбiтних планiв та бажання застосовувати свої знання на
практицi. Саме таких, молодих та тямущих спецiалiстiв потребує
сучасне потужне пiдприємство, яким, безумовно, є державний
стивiдор.
«Наш вiддiл займається правовим забезпеченням виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства. Здiйснюємо перевiрки наказiв,
договорiв, посадових та робочих iнструкцiй на вiдповiднiсть нормам

чинного законодавства, аби виключити можливiсть виникнення будьяких протирiчь. Окрiм цього ми надаємо юридичнi консультацiї за
запитами пiдроздiлiв у разi виникнення такої потреби», – розповiдає
юрисконсульт.
У вiльний час працiвниця займається арт-терапiєю: iз натхненням
пише картини маслом. Зiзнається, що це заспокоює її та сповнює
творчою енергiєю.
З нагоди свята зичить своїм колегам успiхiв: «Роботу юриста
ординарною аж нiяк не назвати: тут, безумовно, знадобиться
високiй рiвень ерудицiї та певна частка винахiдливостi, адже
регулярно доводиться стикатись iз нестандартними задачами,
вирiшення яких потребує творчого пiдходу. Я бажаю кожному
розвивати власнi професiйнi навики та не зупинятись на досягнутому».

Вiдзнака

Плiдна робота – гiдна нагорода. Навіть три нагороди
Вiтаємо голову профспiлки державного пiдприємства
«Морський торговельний порт «Южний» Сергiя
МАСЛОВА з почесними нагородами з нагоди ювiлею:
• Почесною вiдзнакою «За заслуги» ДП «МТП «Южний» –
за значний особистий внесок у справу розвитку пiдприємства;
• Почесним знаком Ассоцiацiї портiв України «УК-

РПОРТ» – за сумлiнну роботу, високий професiоналiзм, значний
особистий внесок у розвиток морської галузi;
• Почесною вiдзнакою Южненського мiського голови –
за особистi заслуги перед громадою, багаторiчну плiдну працю
та активну громадянську позицiю.
Так тримати, Сергiю Вячеславовичу, i подальших
успiхiв!
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Професiйне свято
Неможливо собi уявити роботу потужного стратегiчного
пiдприємства України – морського порту Южний без
спецiалiстiв цiєї важливої професiї. Саме метрологи
займаються перевiркою та регулюванням точностi роботи
електро-вимiрювального обладнання. Завдяки їх щоденнiй
роботi ми впевненi, що всi прилади на пiдприємствi приведенi
в повну вiдповiднiсть встановленим стандартам. Знайомтесь:
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Точнiсть – ввiчливiсть...
метрологiв

Марина КЕЙВАБУ, начальник вiддiлу метрологiї
Марина Володимирiвна народилась на Далекому Сходi у родинi
вiйськового. Родина часто переїздила, школу дiвчина закiнчувала
вже в Одесi, тут продовжила i своє подальше навчання – вищу
освiту здобула в Одеському гiдрометеорологiчному iнститутi. Пiсля
закiнчення вишу за розподiлом потрапила до Молдавiї i лишилась там на цiлих 20 рокiв – працювала метрологом у головному
управлiннi гiдрометеорологiчної служби. Окрiм цього, Марина Кейвабу була сертифiкованим повiрником: двiчi проходила необхiдну
атестацiю у Санкт-Петербурзькiй фiлiї Академiї стандартизацiї та
сертифiкацiї.
У 2005 роцi жiнка повернулась до Одещини. У тому ж роцi влаштувалась на роботу на ДП «МТП «Южний» iнженером-метрологом:
«Того часу на пiдприємствi ще не було вiддiлу метрологiї. Гостро
вiдчувалась необхiднiсть мати спецiалiста в такiй сферi. У 2008

роцi було запроваджено службу метрологiї. Наразi це вiддiл, де
працює 7 портовикiв: начальник, 2 iнженери та 4 слюсарi КIП. Ми
органiзуємо повiрку приладiв на всьому пiдприємствi. Зважаючи
на те, що працiвники вiддiлу не є сертифiкованими повiрниками, ми
вдаємося до послуг ДП «Одесастандартметрологiя»: кiлька разiв на
тиждень вiдвозимо прилади до лабораторiї, де за належних умов
вiдбувається необхiдна повiрка».
Марина Володимирiвна щаслива у шлюбi. ЇЇ чоловiк – наш
колега, працює в електрогосподарствi. Вiльний час жiнка залюбки проводить за читанням якiсної лiтератури. А за потреби
майстерно конструює одяг: вiд природи Марина Кейвабу має
художнiй смак.
З нагоди професiйного свята вiд щирого серця зичить своїм колегам
мiцного здоров’я, благополуччя та добра.

Леонiд ОСАДЧИЙ, iнженер з метрологiї
Леонiд Вiкторович закiнчив Одеський полiтехнiчний iнститут за
спецiальнiстю конструювання та виробництво радiоелектронних
засобiв.
Трудовий шлях нашого героя розпочався з роботи на
Чорноморськiй птахофабрицi, де вiн працював слюсарем
контрольно-вимiрювальних приладiв. У 1993 роцi Леонiд Осадчий
долучився до колективу працiвникiв порту Южний, обiйняв посаду
слюсаря контрольно-вимiрювальних приладiв: «Того часу дiлянка
КIП входила до складу електрогосподарства. Роботи було чимало, доводилось займатись не лише повiркою, а й безпосереднiм
обслуговуванням приладiв. Це цiкава «жива» робота, адже я –
технiчний iнженер i саме такi завдання менi до душi. У 2008 роцi
на пiдприємствi був сформований вiддiл метрологiї, головним
завданням якого є проведення перiодичних повiрок приладiв, що

перебувають в експлуатацiї на пiдприємствi. У кожному пiдроздiлi
є працiвники, що вiдповiдають за прилади вимiрювання. Вони надають нам перелiки приборiв, що пiдлягають повiрцi, а ми в свою
чергу розробляємо план-графiк проведення таких процедур», –
розповiдає портовик.
У нашого колеги мiцна родина. Дружина – також частина
дружнього колективу портовикiв: працює заступником начальника
планово-економiчного вiддiлу. Подружжя має двох синiв, що наразi
здобувають вищу освiту у кращих вищих навчальних закладах Одеси – Нацiональному полiтехнiчному унiверситетi та Нацiональному
економiчному унiверситетi.
З нагоди святкування Дня метролога Леонiд Осадчий зичить своїм
колегам здоров’я, гарного настрою, бадьоростi, впевненостi в своїх
силах та в днi прийдешньому.

Iрина СIЧКО, слюсар контрольно – вимiрювальних приладiв та автоматики
Iрина Миколаївна закiнчила Коледж Одеської державної
академiї технiчного регулювання i якостi за спецiальнiстю
«радiотехнiчнi вимiрювання». 10 рокiв присвятила роботi
на Одеському припортовому заводi, де обiймала посаду
слюсаря контрольно-вимiрювальних пристроїв та автоматики. Без вiдриву вiд роботи молода жiнка отримала
вищу освiту в Одеськiй державнiй академiї технiчного
регулювання i якостi та здобула квалiфiкацiю iнженера
метролога.
Пiвтора роки тому Iрина Сiчко долучилась до колективу нашого
пiдприємства. Наразi вона – слюсар контрольно-вимiрювальних
приладiв та автоматики. «Вiдповiдно до плану проведення
метрологiчного обслуговування на пiдприємствi ми виконуємо
низку робiт: готуємо прилади до повiрки, перевiряємо, чи не

Євгенiй БОРОВИКОВ,

виходить природна похибка за допустимi межi, впевнюємось у
тому, що зовнiшнiй стан приборiв є задовiльним та вiдвозимо їх
до уповноваженого органу – ДП «Одесастандартметрологiя»,
де вони проходять повiрку за належних лабораторних умов», –
пояснює слюсар.
У Iрини Сiчко мiцна родина: чоловiк та двоє дiточок – син-школяр
та маленька дочка, що тiльки но починає вiдвiдувати дитячий
садочок. У вiльний час жiнка залюбки займається рукодiллям:
майструє рiзноманiтнi художнi вироби разом з маленькою
помiчницею – дочкою, захоплюється живописом, вишиває нитками
або плете гачком.
Має найтеплiшi побажання для своїх колег з нагоди професiйного
свята: «Миру, злагоди, добра, нескiнченного оптимiзму та,
найголовнiше, – мiцного здоров’я!».

слюсар контрольно-вимiрювальних приладiв та автоматики
Євгенiй Олександрович закiнчив Одеське вище училище
метрологiї i якостi, здобувши квалiфiкацiю технiка метролога. Та
одразу пiсля навчання, у 1993 роцi, влаштувався слюсарем КIП
дiлянки електрогосподарства порту Южний. У 2010 роцi здобув
вищу освiту у профiльному навчальному закладi – Одеському державному iнститутi вимiрювальної технiки та отримав квалiфiкацiю
iнженера метролога.
«Ми з колегами готуємо прилади до повiрки та викликаємо сертифiкованого повiрника, представника Одеського
центру стандартизацiї i метрологiї. Для того, бути офiцiйним
повiрником, потрiбна спецiальна акредитацiя. Проте вартiсть
такої акредитацiї завелика, цi витрати економiчно не виправданi,
значно простiше запросити спецiалiста кiлька разiв на квартал.
У вiддiлi метрологiї є необхiдне устаткування для проведення

таких процедур. Але частiше нам доводиться самостiйно їздити у
невеличкi вiдрядження до Одеси, де за належних лабораторних
умов, проводять повiрку.
У Євгенiя Боровикова мiцна родина: поряд вже понад 28
рокiв кохана дружина. Вона працює на нашому пiдприємствi
машинiстом водонасосної станцiї дiльницi водопостачання i
каналiзацiї тепловодогосподарства. Подружжя має дочку та
маленького онука.
У вiльний час Євгенiй залюбки рибалить, перевагу надає рiчковiй
риболовлi. Охоче подорожує разом iз дружиною, особливо до душi
подружжю захiдний напрямок, – Карпати.
З нагоди Дня метролога портовик бажає своїм колегам мiцного
здоров’я, гiдної та своєчасної заробiтної платнi, безхмарного неба
та родинного затишку.

Виробництво

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

I знову лопатi. На цей раз ще бiльшi

Вшанували пам’ять героїв

Морський торговельний порт
«Южний» знову готується приймати
гiгантськi лопатi. Вже у жовтнi до
нас прийде перше судно. На цей
раз довжина однiєї лопатi сягатиме
80 метрiв.
Для того, щоб великогабаритний вантаж
змiг потрапити до мiсця призначення, на
пiдприємствi розробили технологiчнi рiшення

щодо органiзацiї проїздiв у вузьких мiсцях.
Зараз на т-подiбному перехрестi в районi
вагоперекидача тривають ремонтнi роботи.
Фахiвцi РБУ розширяють проїжджу частину
на 700 квадратних метрiв та роблять нову
пiшохiдну дорiжку з огородженнями.
Всього ДП «МТП «Южний» планує прийняти бiльше 200 лопатей, якi одразу iз
судна вивантажать на спецiальнi трейлери i
доправлять до мiсця призначення.

22 вересня виповнилося 80 рокiв
однiй з перших десантних операцiй
Другої Свiтової вiйни на Чорному
морi – висадцi Григорiвського
десанту в селi Григорiвка.
З цiєї нагоди бiля монумента вiдбулася
урочиста церемонiя покладання квiтiв. У
заходi взяли участь адміністрація та профспілка філії. Почесну варту бiля монумента

тримали вiйськовi Одеського прикордонного
загону.
«Є подiї, значення яких не тьмянiє з часом.
Подвиг, здiйснений в нiч на 22 вересня 41-го
року, тут, на цьому самому мiсцi, одна з таких
подiй. Наш з Вами обов’язок – пам’ятати.
Вiчна слава Григорiвському десанту!», – зазначив начальник АМП Південний. Олександр Басюк. На згадку про подвиг героїв
була оголошена хвилина мовчання.
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Конкурс

Професiонали своєї справи
2 жовтня водiї автобази ДП «МТП «Южний»
змагались за звання кращого. Конкурс
професiйної майстерностi традицiйно пройшов
напередоднi Дня автомобiлiста.
Пiсля теоретичної частини на краще знання правил
дорожнього руху та будови рухомого складу, водiї змагались у майстерностi керування транспортним засобом.
Переможцi визначилися за пiдрахунками суми балiв, що
нараховувались за всiма видами змагань. Отже маємо
такi результати:
Переможцями конкурсу стали Олег Кравченко (1 мiсце) i
Олег Савенко (2 мiсце). Далi мiсця розподiлились наступним
чином:

• водiї легкових автомобiлiв: 1 мiсце – Олег Савенко, 2
мiсце – Дмитро Савенко, 3 мiсце Юрiй Ковальчук, 4 мiсце –
Вiкор Малов, 5 мiсце – Дмитро Ракатинець, 6 мiсце – Дмитро
Фоменко.
• водiї автобусiв: 1 мiсце – Олег Кравченко, 2 мiсце
– Сергiй Стьопiн, 3 мiсце – Денис Бойко, 4 мiсце – Iван
Гросу.
• водiї вантажних автомобiлiв: 1 мiсце – Сергiй Михайленко, 2 мiсце – Андрiй Жусов, 3 мiсце – Володимир Стоян,
4 мiсце – Володимир Сiльченко.
Вiтаємо, колеги! Нехай цi перемоги стануть для
вас ще одним приводом пишатися своєю професiєю!
А ми пишаємось вами! Зi святом!

Профком у дiї

Мiжнародний день людини поважного вiку
Другого жовтня у великiй залi палацу
культури «Дружба» на традицiйний «Осiннiй
бал» зiбрались заслуженi портовики,
пенсiонери та ветерани ДП «МТП «Южний».
Святковий концерт за участю Народного
артиста України Володимира Гришко для них
органiзували адмiнiстрацiя та профспiлка
пiдприємства.
«Сьогоднi ми вiтаємо зi святом особливих людей. Людей,

чия самовiддана праця та мужнiсть примножили славу порту
«Южний», i стали основою нашого нинiшнього добробуту.
Вiд щирого серця бажаю, щоб ви пишались прожитими
днями i впевнено дивились у майбутнє», – сказав, звертаючись до присутнiх, голова профспiлки порту «Южний»
Сергiй Маслов.
Ми приєднуємось до привiтань, бажаємо усiм бути здоровими i хочемо нагадати вислiв – «перелiчiть свої роки на
грошi i ви побачите, як це мало».
Свiтлина Вiктора Красюка

До уваги

Всесвiтнiй день усмiшки
Зроби добру справу.
Допоможи хоча б однiй
людинi посмiхнутися.
Такий слоган Всесвiтнього
дня усмiшки. I не даремно.
Щира усмiшка часто допомагає вирiшити складнi ситуацiї,
а усмiхнена людина виглядає
молодшою i гарнiшою. Тому:
Усмiхайтесь! Вам це нiчого не
коштуватиме, а когось зробить
щасливим i пiднiме настрiй!
Усмiхайтесь! I одразу станете
привабливiшими, а цей свiт –
добрiшим i свiтлiшим!
Усмiхайтесь! Бо життя, як
фотографiя – виходить краще,
коли ми усмiхаємось!

Спортивний колектив

Портовики – веломарафонцi
Портовики «Южного» взяли участь в легендарнiй
«Велосотцi» – 39-му Одеському велосипедному
марафонi, що вiдбувся в суботу 25 вересня.
Пiдтримали їх у цьому адмiнiстрацiя та профспiлка
пiдприємства.
Вiд iменi усiх портовикiв ми поздоровляємо наших колег

– учасникiв веломарафону: Олександра Меховського (ГЗ),
Сергiя Клепачевського i Юрiя Бродовського (IОЦ), Юрiя
Романько (Автобаза), Володимира Савенко i Юрiя Ткаченко
(ВРР-2).
Усi вони є переможцями, кожен у своїй вiковiй категорiї.
Подальших вам перемог, колеги!

До уваги

Вакцинуймося заради здоров’я кожного
На ДП «МТП «Южний» продовжує тривати
вакцинація проти COVID-19. В Медико-санітарній
частині нашого підприємства є можливість зробити
щеплення різними видами вакцин.
Портовики із сумлінням ставляться до свого здоров’я та
здоров’я оточуючих їх колег. Щеплення вже зробили 782
співробітники порту та члени їх сімей.
Нагадаємо, що вакцинація – це єдиний перевіре-

ний безпечний спосіб захистите себе, свою родину
та колег від коронавірусу та ускладнень, що він
викликає. Тому не треба зволікати, а відповідально
і зважено поставитися до свого здоров’я. Важливо
якнайшвидше створити колективний імунітет задля
спільної безпеки.
Записатися на вакцинацію можна в будь-який робочий
день. Дзвоніть до реєстратури МСЧ за телефоном: 75-73.
Бажаємо всім легкого щеплення!

Не забудьте привiтати з днем народження!
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