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Офiцiйний вiзит Фiнансовi показники

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Результати роботи

4 листопада Олександр Кубраков в рамках 
робочого вiзиту вiдвiдав морський порт «Южний». 
Мiнiстр iнфраструктури та гостi пiдприємства 
ознайомилися з виробничими потужностями 
держстивiдора та обговорили основнi напрямки 
розвитку пiдприємства. Огляд акваторiї порту на 
буксирi «Володимир Iванов» дозволив побачити 
усi причали та особливостi вантажних операцiй.

«Без системного пiдходу до розвитку iнфраструктури 
неможливi якiснi державнi сервiси. Порти мають розвиватися, 
а держава – створювати для цього необхiднi умови. Осо-
бливе значення тут має «Южний», як найбiльший державний 
стивiдор. Саме на його прикладi ми хочемо показати, що 
держава хоче i може бути ефективним менеджером» – ска-
зав Олександр Кубраков, Мiнiстр iнфраструктури України.

Держстивiдор «Южний» – стратегiчно важливий та 
найглибоководнiший порт у чорноморському регiонi. Пер-
спективи пiдприємства та його конкурентоздатнiсть залежать 

вiд багатьох факторiв, один з яких – пропускна спроможнiсть 
Укрзалiзницi. Саме сьогоднi, до Дня залiзничникiв закiнчено 
облаштування та електрифiкацiю другої головної колiї на 
дiльницi Чорноморськ – Берегова. Це дозволить збiльшити 
вантажообiг ДП «МТП «Южний».

«Морськi порти – ключовi елементи економiки держави. 
Колектив держстивiдора докладає максимум зусиль для 
виконання завдання керiвництва України та Мiнiстерства 
iнфраструктури – зробити порт «Южний» взiрцевим потуж-
ним портом країни. Ми ефективно органiзовуємо роботу, 
реалiзуємо проєкти перспективного розвитку пiдприємства. 
Це дозволить нам збiльшити пропускну спроможнiсть до 20 млн 
тонн на рiк, та, як результат, залучити новi вантажопотоки», – 
сказав Олександр Олiйник, керiвник ДП «МТП «Южний».

Результати роботи пiдприємства свiдчать про ефективний 
менеджмент та високий професiоналiзм портовикiв. Нага-
даємо, колектив держстивiдора виконав виробничий план 
жовтня на 117%, обробивши 1,713 млн тонн вантажу. Це 
найкращий результат з початку року.

Колектив держстивiдора виконав виробничий 
план жовтня на 117%. 1,4 млн тонн залiзорудної 
руди перероблено протягом минулого мiсяця, 
що на 82% перевищує показник аналогiчного 
перiоду 2020 року. Вiдновлена обробка квадрата 
металевого – сортового прокату, який широко 
використовується у рiзних видах промисловостi.

Експортнi вантажi займають важливе мiсце у структурi 
вантажообiгу пiдприємства – 87%. Держстивiдор обробляє 
ЗРК, ЗРО, чавун, метал, зерновi та продукти їх перероблення. 
Для українських енергетикiв колектив ДП «МТП «Южний» 
перевантажив 184,5 тис. тонн iмпортного вугiлля.

Кiлькiсть суден типу Capesize, що було пришвартовано 

Морський торговельний порт «Южний» має 
165,9 млн грн чистого прибутку за результатами 
10 мiсяцiв роботи 2021 року. Держстивiдор 
продовжує нарощувати темп виробництва та 
демонструє зростання фiнансових показникiв. 
За останнi п’ять мiсяцiв прибуток збiльшився у 
66 раз у порiвняннi з першими п’ятьма мiсяцями 
поточного року.

З початку другого пiврiччя 2021 року ДП «МТП «Южний» 
значно покращує показники операцiйної ефективностi. 
Прiоритет колективу держстивiдора – пiдтримувати 
конкурентнi переваги, удосконалювати виробничий процес 
та забезпечувати фiнансову стабiльнiсть. За прогнозом, 
пiдприємство виплатить на користь держави 414,2 млн грн 
за перiод червень-жовтень цього року. Цей показник майже 
в два рази вище результату за перiод сiчень-травень 2021 
року.

«Прибутковiсть пiдприємства доводить ефективнiсть його 
дiяльностi. За рахунок прибутку ми маємо можливiсть розви-
ватися та реалiзовувати проекти модернiзацiї. 98% чистого 
фiнансового результату за 10 мiсяць 2021 року колектив за-
робив протягом червня – жовтня. Пiдвищення продуктивностi 
та iнвестування коштiв у виробництво – наша ключова 
мета на сьогоднiшнiй день», – коментує в.о. директора 
ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник.

Нагадаємо, що підприємство обробило 13,5 млн тонн 
вантажiв протягом 10 місяців  2021 року. Основним ванта-
жем є залiзорудна руда, об’єм якої складає 11,1 млн тонн 
за 10 мiсяцiв роботи. Найбiльшу кiлькiсть руди оброблено 
у липнi поточного року – 1 млн 297 тис. тонн.

Це найкращий результат вантажообiгу серед 
усiх морпортiв країни. За iнформацiєю головної 
диспетчерської Адмiнiстрацiї МП Пiвденний, 
у сiчнi–жовтнi 2021 року портовi оператори 
обробили 42 млн 603 тис. т вантажiв.

Найбiльше за звiтний перiод було перевантажено руди – 
23 млн 951 тис. т, зерна – 7 млн 226 тис. т та контейнерiв – 
2 млн 406 тис. т. Вантажообiг експортних вантажiв в порту склав 
34 млн 124 тис. т, iмпортних – 4 млн 692 тис. т, каботажних – 
94 тис. т. Перевантаження транзитних вантажiв склало 
3 млн 693 тис. т. За звiтний перiод було оброблено 36 млн 
34 тис. т навалювальних вантажiв, наливних – 3 млн 920 тис. т, 
генеральних – 2 млн 648 тис. т. Переробка контейнерiв в 
порту з початку року склала 2 млн 406 тис. т (186 836 TEU).

Мiнiстр iнфраструктури України
на ДП «МТП «Южний»

Найкращий результат обробки вантажiв з початку 
року – 1,713 млн тонн перевантажено у жовтнi 
на ДП «МТП «Южний»

у жовтнi, майже у два рази перевищує минулорiчний по-
казник. Збiльшився на 37% результат обробки напiввагонiв 
у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2020 року. У жовтнi 
цього року значно покращуються усi напрямки виробничої 
дiяльностi держстивiдора.

«Покращення результатiв дiяльностi пiдприємства залежить 
вiд багатьох складових. Колектив ДП «МТП «Южний» пiдвищує 
точнiсть операцiй, ефективнiсть використання технiки, 
обладнання, складських площ. Наявнiсть оновленого пере-
вантажувального устаткування дозволяє швидко та якiсно 
виконувати вантажнi операцiї. Усвiдомлюючи виклики свiтового 
ринку, ми вiдкриваємо власнi новi можливостi перетворювати 
пiдприємство на сучасну стивiдору компанiю», – коментує в.о. 
директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник.

10 мiсяцiв поступового 
збiльшення чистого 
фiнансового результату

За 10 мiсяцiв 
оброблено понад 40 млн 
тонн вантажiв
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Професiйне свято

Марина ШЕВЧЕНКО, 
змiнний диспетчер з залiзничних операцiй

Марина Петрiвна закiнчила Харкiвський iнститут iнженерiв 
залiзничного транспорту. За отриманою квалiфiкацiю жiнка – 
iнженер-механiк.

Батько Марини Шевченко був вiйськовим, сiм’я часто переїж-
джала, школу вона закiнчувала у Роздiльнiй, а за вищою освiтою 
вирушила у Харкiв, де на високому рiвнi здобували знання майбутнi 
працiвники залiзницi. Марина Петрiвна успадкувала тяжiння до 
професiї: пiсля завершення вiйськової кар’єри на залiзницi працював 
її батько, тож без вагань вона обрала шлях спецiалiста у цiй сферi.

Пiсля закiнчення навчання працювала на Залiзницi: була 
провiдником, начальником потягу. У 1997 роцi влаштувалась на 
залiзничну станцiю «Берегова» маневровим диспетчером. Про-
працювавши там 5 рокiв, перейшла до ДП «МТП «Южний». Вже 

Їх серце вiддане 
залiзницi

Сьогоднi залiзничне сполучення є в кожнiй областi 
України, а на ДП «МТП «Южний» – це невiд’ємна 
частина логiстичного шляху вантажу, що 
проходить крiзь порт. Плiдна спiвпраця потужних 
державних пiдприємств – ДП «МТП «Южний» та 
ПАТ «Укрзалiзниця» забезпечує безперебiйну 
роботу економiчної та енергетичної сфери країни.

4 листопада ми вiтаємо всiх залiзничникiв України та 
портовикiв, що задiянi у роботi з залiзничними операцiями. 
Мiцного вам здоров’я, родинного затишку, стабiльної роботи 
та впевненостi у власних силах!

майже 10 рокiв обiймає посаду змiнного диспетчера з залiзничних 
операцiй головної диспетчерської.

«Головними завданнями змiнного диспетчера є: вiдстеження 
вантажiв рухомого складу, надання вагонiв пiд вивантаження та 
забезпечення пiдведення поїздiв. Робота порту нi на мить не зупи-
няється; для того, щоб забезпечити безперебiйну роботу 24/7, у 
головнiй диспетчерськiй позмiнно працює 4 спецiалiста з залiзничних 
операцiй. На моєму столi мiнi-АТС: головна диспетчерська порту, 
вантажний район, комерцiйний вiддiл, оператори ЦПУ вагонопе-
рекидача та залiзнична станцiя Берегова завжди на зв’язку», – 
розповiдає диспетчер.

У нашої колеги мiцна родина, дорослий син та коханий чоловiк. 
У вiльний час понад усе полюбляє подорожувати машиною у теплiй 
компанiї, а кращих супутникiв за рiдних годi й уявити.

Є у нашої колеги i хобi для душi – в’язання, шиття та конструювання 
одягу. Зiзнається, що змолоду мрiяла стати модельєром.

Сергiй ГОНЧАРОВ, 
начальник локомотивної дiльницi ВПМ

Сергiй Анатолiйович закiнчив Одеський технiкум залiзничного 
транспорту та Харкiвську академiю залiзничного транспорту, де 
отримав квалiфiкацiю спецiалiста з ремонту та обслуговування 
локомотивiв.

15 рокiв присвятив роботi на державнiй залiзницi, де отримав 
всебiчний та ґрунтовний досвiд роботи: пройшов шлях вiд слюсаря 
з ремонту дизельного обладнання до заступника начальника станцiї 
«Одеса-Сортувальна». У 2015 роцi отримав пропозицiю очолити 
локомотивну дiльницю ВПМ ДП «МТП «Южний». Умови були гiдними, 
тож довго з рiшенням не вагався.

«У моєму пiдпорядкуваннi 3 iнженерно-технiчних працiвника, 
32 машинiста, 7 слюсарiв з ремонту залiзничної технiки, машинiст 
крану на залiзничному ходу, та машинiст дрезини. Ми здiйснюємо 

експлуатацiю технiки, контролюємо її справнiсть i за потреби ви-
конуємо дрiбний ремонт. Слiд зазначити, що порт оперує шiстьма 
власними тепловозами. Станцiя Берегова обслуговує залiзничнi 
колiї порту, проте на вагоноперекидачi працює лише власна 
залiзнична технiка пiдприємства. Локомотиви державного стивiдора 
доставляють завантаженi вагони з ВРР-2 до станцiї Берегова. Для 
того щоб працювати на колiях Укрзалiзницi пiдприємство кожного 
року отримує спецiальний дозвiл, який необхiдно пiдтверджувати 
раз на квартал. Без цього дозволу перетинати колiї Укрзалiзницi 
заборонено. Вантажнi операцiї на пiдприємствi виконуються без 
зупинки i, вiдповiдно, локомотивна дiльниця ВПМ також працює 
24/7», – пояснює портовик.

У вiльний час наш колега бiльш за все любить читати, надає пере-
вагу iсторичному та детективному жанру. Якщо вдається знайти час, 
залюбки грає у шахи та настiльний тенiс. I, звичайно, охоче придiляє 
час коханiй дружинi та дочцi.

Марiя ЯХНIВ, 
чергова по парку ВРР-2

Марiя Вiталiївна закiнчила Одеський коледж транспортних 
технологiй та опанувала спецiальнiсть «Органiзацiя перевезень та 
управлiння на залiзничному транспортi». Пiсля навчання їй запро-
понували мiсце на станцiї «Берегова», одразу зголосилась i, навiть, 
чимала вiдстань, яку доводилось долати, аби дiстатись до роботи, не 
вiдвернула молоду дiвчину. Пропрацювала там 3 роки.

У 2017 роцi долучилась до колективу ДП «МТП «Южний», 
обiйняла посаду чергової стрiлочного поста, наразi Марiя Яхнiв – 
чергова по парку вантажно-розвантажувального району.

«Моє основне завдання – це керування рухом тепловозiв. 
Черговий по парку повинен органiзувати роботу iз приймання 
i вiдправлення маневрових составiв на залiзничних колiях ви-

ставочного парку та нижнього майданчика пiдприємства. Я 
координую дiї локомотивних бригад станцiї та пiдприємства, 
маневрового диспетчера станцiї та змiнного диспетчера ВРР-2 
при подачi, прибираннi вагонiв на фронтах виконання робiт. У 
змiнi працює 20 портовикiв: черговi стрiлочного поста, складачi 
потягiв та машинiсти тепловозiв; ми знаходимось на постiйному 
радiо-зв’язку зi станцiєю «Берегова» i працiвниками ВРР-2. Ро-
бота потребує зосередженостi та уважностi, але саме це менi до 
душi», – розповiдає працiвниця.

Склалось i особисте життя нашої колеги, саме на роботi вона 
зустрiла свою долю: її наречений – машинiст тепловозу.

У вiльний час Марiю Вiталiївну не рiдко можна застати з книгою – 
з захопленням читає, особливо до душi романи-антиутопiї. Серед 
її найулюбленiших книг – «1984» Джорджа Орвелла. Черпає на-
тхнення у живописi: iз захопленням пише картини.

Андрiй ТКАЧЕНКО, 
складач поїздiв залiзничної дiльницi №ВРР-2

Андрiй Володимирович закiнчив Миколаївський технiкум 
залiзничного транспорту iменi академiка В.Образцова, отримавши 
квалiфiкацiю електромеханiка. Практичного досвiду роботу почав 
набувати ще за часiв навчання: працював на залiзничнiй станцiї 
«Берегова». У 2013 роцi долучився до колективу працiвникiв ДП 
«МТП «Южний», обiйняв посаду складача поїздiв залiзничної дiльницi 
вантажно-розвантажувального району.

«Складач поїздiв – це очi машинiста. Саме ця людина несе 
вiдповiдальнiсть за забезпечення безпеки руху при виконаннi ма-
неврової роботи, за правильнiсть закрiплення вагонiв гальмовими 
башмаками на територiї пiдприємства. Робота потребує концентрацiї 
та зiбраностi, адже пов’язана з пiдвищеною небезпекою: робiтник 

за будь-якої погоди знаходиться зовнi вагона, тримаючись однiєю 
рукою за спецiальну ручку, стоячи на пiднiжцi, уважно дивиться 
вперед, прислухається по рацiї до команд чергового по парку та 
доповiдає машинiсту, наприклад, яку кiлькiсть вагонiв необхiдно 
вiдчепити тощо», – вводить в курс справи портовик.

Вдома на Андрiя Ткаченка чекає кохана дружина та маленький 
синок. Портовик веде активний здоровий спосiб життя, полюбляє 
грати в футбол. У минулому, навiть, приймав участь у Спартакiадi 
порту з футболу, грав у складi команди вагоноперекидача.

«Для мене ДП «МТП «Южний» – не лише мiсце роботи, це 
справжнiй дiм. Колектив залiзничної дiльницi дуже згуртований та 
дружнiй, працювати у такiй атмосферi справжня вдача! З колегами 
по змiнi ми не рiдко збираємось й у позаробочий час, товаришуємо 
сiм’ями – це справжнє братерство», – розповiдає Андрiй Володи-
мирович.

Максим СКУРТОВ, 
бригадир (звiльнений) з поточного утримання, 
ремонту залiзничних колiй та штучних споруд РБУ

Максим Iванович закiнчив Одеське професiйно-технiчне 
залiзничне училище та Миколаївський технiкум залiзничного 
транспорту iменi академiка В.Образцова, де отримав квалiфiкацiю 
технiка колiйного господарства. Працював монтером залiзничних 
колiй на вузловiй дiльничнiй станцiї Одеської залiзницi – «Арциз». 
Згодом рiвень квалiфiкацiйної пiдготовки спецiалiста дозволив 
обiйняти посаду дефектоскопiста залiзничних колiй.

У 2009 роцi Максим поповнив ряди портовикiв – долучився до 
дружнього колективу державного пiдприємства. Вже понад 12 рокiв 
вiн беззмiнно обiймає посаду бригадира з поточного утримання та 
ремонту залiзничних колiй та штучних споруд РБУ.

«Колiя – це комплекс iнженерних споруд, пристроїв, облаштувань, 

розмiщених у смузi вiдведення та призначених для забезпечення 
руху поїздiв. Головними завданнями бригади з утримання колiй є 
систематичний нагляд за комплексом споруд колiї, забезпечення 
справного стану, при якому гарантується безпечний та безперебiйний 
рух поїздiв зi встановленими швидкостями. Забезпечення тривало-
го термiну служби всiх елементiв колiї, вчасне попередження або 
лiквiдацiя причин несправностей – прiоритети нашої роботи.

В порту 2 бригади з поточного утримання залiзничних колiй. 
Протяжнiсть власних колiй пiдприємства – 35 км. У моєму пiдпорядкуваннi 
8 портовикiв – це монтери колiй. Для того, щоб забезпечити високу 
якiсть поточного утримання колiй пiдприємства раз на 10 днiв я осо-
бисто перевiряю доручену менi дiлянку – виставочний парк та нижнiй 
майданчик, що включає причальну зону», – пояснює портовик.

Вiльний час нашого колеги присвячений родинi – дружинi та дочцi; 
з гордiстю розповiдає, що старший син наразi проходить службу у 
лавах Збройних Сил України.
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Нестандартний вантаж

Охорона працi

Робочi буднi

Вiтаємо

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

7 листопада на причалi № 7 нашого пiдприємства 
почало оброблятися судно BBC LIMA. На його 
борту до порту Южний доставили обладнання 
для вiтряних електрогенераторiв. Вага одного 
елементу склала вiд 63 до 101 тонни.

Обробка такого великогабаритного вантажу вiдбувалась 
судновими кранами, всього до вивантаження було заявлено 
1 971 тонна обладнання. Протягом поточного мiсяця, BBC 
LIMA знов прийде до ДП «МТП «Южний». Судно доставить 
довгомiрнi лопатi, довжиною 80 метрiв кожна.

Нагадаємо, що елементи для вiтряних електростанцiй – 
це специфiчний та нестандартний вантаж для нашого 
пiдприємства. У зв’язку з цим, на ДП «МТП «Южний» про-
ведено розширення дорiг та розроблено технологiї обробки 
негабаритних вантажiв.

Таким чином, держстивiдор пiдвищує власну 
конкурентоспроможнiсть та полiпшує виробничу дiяльнiсть.

ДП «МТП «Южний» прийняло 
судно з елементами для вiтряних 
електростанцiй

23 жовтня на ДП «МТП «Южний» вiдбулась 
селекторна нарада за результатами перевiрки 
стану охорони працi в структурних пiдроздiлах 
пiдприємства за 3-й квартал та 9 мiсяцiв 2021 
року. Пiд час наради, начальник служби охорони 
працi Марина Чалая та керiвники структурних 
пiдроздiлiв вiдзвiтували про виконання заходiв з 
охорони працi за поточний перiод.

Одним з головних питань залишається робота з протидiї 
поширення коронавiрусної iнфекцiї. Портовики дотриму-
ються карантинного режиму, в МСЧ проводиться щеплення, 
ведеться постiйна статистика захворюваностi. На сьогоднi 
вже 80% працiвникiв порту вакциновано.

За 3 квартал 2021 року службою ОП проведенi перевiрки 
щодо забезпеченостi працiвникiв спецодягом, взуттям та 
iншими засобами iндивiдуального захисту. Триває закупiвля 
нових комплектiв ЗIЗ за графiком.

Також було обговорено питання пiдготовки до зими. Ко-
лектив ВПМ перевiрив усю технiку – справнiсть нагрiвальних 
печей та скла у машинах. На даний момент очiкуються по-
ставки додаткових засобiв обiгрiву.

На ВРР-2 готуються прийняти гiгантськi лопатi, довжиною 
80 метрiв. Зараз працiвники району проходять навчання з 
обробки великогабаритного вантажу. Ведеться робота iз 
закупiвлi спецiальних страхувальних поясiв, щоб виванта-
ження пройшло безпечно.

На причалi №5 та №6 закiнчуються роботи зi встанов-
лення бiльш потужних прожекторiв для кращого освiтлення 
району ввечерi та вночi.

Нагадаємо, що охорона працi – це, в першу чергу, осо-
биста вiдповiдальнiсть, адже це питання власного життя. 
Ефективним має бути все: вiд ЗIЗ i культури їх використання, 

до методик уникнення ризикiв. Тому їх мiнiмiзацiя та ство-
рення безпечних умов працi при виконаннi робiт – ключовi 
напрямки виробничої дiяльностi ДП «МТП «Южний».

А щоб процес обробки вантажiв тривав 
безперервно i не залежав вiд низьких температур, 
ДП «МТП «Южний» заздалегiдь i ретельно 
готується до цього перiоду. Усi пiдроздiли почали 
пiдготовку до зими ще з червня мiсяця, i на 
сьогоднiшнiй день усi плановi роботи виконуються 
згiдно з графiком. 2 листопада на ДП розпочався 
опалювальний сезон.

Тепловодогосподарство заздалегiдь провело тестування 
та профiлактичний ремонт котельної i тепломереж. У всiх 
будiвлях порту перевiрили зовнiшнi трубопроводи та ви-
конали водоповiтряне промивання. Тепер системи обiгрiву 
повнiстю готовi до роботи в умовах низьких температур.

В гаражi малої механiзацiї та крановiй групi утеплено 
кабiни та перевiрено обiгрiвальне устаткування переван-
тажувальної технiки. На даний момент очiкуються поставки 
додаткових засобiв обiгрiву. На комплексi вагоноперекидача 
проведено профiлактичний ремонт розморожувальних 
пристроїв для ефективної роботи зi змерзлими вантажами.

Служба МТЗ закуповує усi необхiднi зимовi засоби 

iндивiдуального захисту для портовикiв. Також придбано 
протиожеледнi сумiшi, пiдготовлено необхiдний запас пiску 
та iнвентарю для боротьби з ожеледицею.

Протягом вересня та жовтня, силами РБУ виконано роботи 
з вiдновлення дорожнього покриття, зроблено ямковий ре-
монт та укладено новий асфальт на територiї пiдприємства.

Портофлот, в разi оголошення льодової кампанiї, буде за-
безпечувати навiгацiю 4-ма буксирами льодового класу. Вони 
повнiстю укомплектованi додатковим аварiйно-рятувальним 
обладнанням, водовiдливними i протипожежними засобами.

На Автобазi пiдприємства готують снiгоприбиральну технiку, 
розроблено план її оперативного використання у випадках 
снiгових заметiв. Крiм того, пiдроздiл практично повнiстю за-
безпечений зимовими шинами, запчастинами i ПММ.

На виконання вiдповiдного плану заходiв з пiдготовки 
до осiнньо-зимового сезону на ДП «МТП «Южний» було 
закладено 40,5 мiльйонiв гривень. Зараз процес добiгає 
свого фiналу. Нашi пiдроздiли практично готовi до холодiв.

Вiд всього колективу портовикiв щиро 
вiтаємо працiвникiв телебачення, 
наших колег iз господарства зв’язку, 
iнформацiйно-обчислювального центру та 
радiо порту «Южна хвиля» з професiйним 
святом!

BENITAMOU, дедвейт – 206,2 тис. т. Вантаж – руда. При-
чал №19 – 112,9 тис. т, причал №5 – 88,4 тис. т. Всього – 
201,3 тис. тонн;

CORONET, дедвейт – 182,6 тис. т. Вантаж – руда. Причал 
№19 – 100,8 тис. т, причал №5 – 78,0 тис. т. Всього – 178,8 тис. т;

Пiдвели пiдсумки III кварталу

Зима близько

З Днем працiвникiв радiо, телебачення i зв’язку
Нехай сигнали завжди йдуть добре, радiослухачi радiють 

почутим пiсням, розмови мiж людьми приносять тiльки 
позитивнi емоцiї, iнформацiя буде завжди актуальною та 
оперативної, а подача i контент – унiкальними.

Бажаємо професiйного зросту, невичерпної енергiї, 
творчих iдей та втiлення їх у життя, натхнення i процвiтання, 
здоров’я, гарного настрою сьогоднi та завжди. Хай всi вашi 
задуми будуть реалiзованi!

ТОП–рейтинг кейпсайзiв, якi обробили портовi оператори 
морського порту Пiвденний  у жовтнi 2021 року

GOLDEN BEHIKE, дедвейт – 180,5 тис. т. Вантаж – руда. 
Причал №19 – 124,3 тис. т;

GOLDEN CIRRUS, дедвейт – 180,4 тис. т. Вантаж – руда. 
Причал №6 –176,2 тис. т;

MINERAL HAIKU, дедвейт – 180,2 тис. т. Вантаж – вугiлля, 

руда. Причал №9, №5 – 138,1 тис. т вугiлля, причал №6 – 
177,1 тис. т руди. Всього 995,8 тис. т.

Нагадаємо, з початку року в порту Пiвденний опра-
цювали 799 суден та 101 судно, дедвейтом понад 
150 тис. т.
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Замовлення №  201435
Номер підписаний до друку 12.11.2021 р.

13 листопада – Всесвiтнiй день доброти

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Профком у дiї

Актуально

Професiйне свято

Не забудьте привiтати з днем народження!
12 листопада. Багрянцев В.В., Болiбрух М.М., 

Висоцька В.Т., Головащенко О.Ю., Гордєєв В.Г., Горшкова О.П., 
Данчул В.В., Зданевич С.В., Козiкiн М.I., Макарова Т.А., 
Малецький В.В., Полiщук Н.В., Приступ М.М.,  Фордуй Г.О., Яремчук Т.М. 

13 листопада. Дубина В.I., Пєршин П.В., 
Пустоваров В.Ф.

14    листопада. Влащицький Ю.М., Киршенюк Н.В., 
Кучерява К.В., Лисий О.I., Мазуркевич Л.В. 

15 листопада. Василенко В.В., Гiрченко Ю.Р., 
Єлтухов Ю.Г., Зiневич Є.О., Козлов I.В., Перевалова О.В., 
Рижков I.М., Савенко Д.О. 

16    листопада. Болотов В.С., Говаль Л.М., Козикiн I.В., 
Савенко I.О., Сергєєв К.М., Хуцишвiлi С.М., 
Шигiда В.В. 

17 листопада. Бахчиванжи I.Ф., Берьозкiн С.В., 
Гордiєнко Д.О., Iгнатенко О.Ю., Кушнiрьов В.Г., Кущик Б.В., 
Лiнкєр I.О., Ромець Н.В., Ростi Н.I., Савченко С.Г., Толкачов А.П., 
Школенко В.В. 

18 листопада. Доскевич С.В., Ковальчук С.Г., 
Крамаренко I.А., Маковей А.Ф., Мiшар I.В., Суббота Л.В., 
Швець Д.В., Юшкова Г.I. 

19     листопада. Баштанар Д.М., Беспятчук М.М., 

Дишлєва Є.Л., Дмитрiєв М.М., Дунаєнко Г.О., Комаров В.А., 
Пiддубний Є.М., Пятаков В.В., Швабський С.В. 

20 листопада. Постовой О.В., Ромасюк Б.В., 
Руденко А.Б., Сузанський А.А., Шумiлов М.М., 
Югаров М.О. 

21 листопада.  Валiк К.С.,  Губогло Д.I. , 
Степанов М.М. 

22    листопада. Айдаков О.В., Завiжинська Р.I., Кози-
чева Л.Є., Колесов С.Ю., Кравченко К.Г., Мочернюк В.О., 
Мошняга Л.М. 

23     листопада. Бондар О.В., Гордєєва Т.В., 

Гулевич В.Ю., Катеньов П.А., Ковальов П.П., Костенко В.В., 
Кошевой I.С.,  Тильман О.П. 

24 листопада. Безбабний О.М., Бойко Л.В., 
Возняк С.I., Капсамун В.I., Кулик I.В., Литвак О.Ф., 
Макарова А.О., Медведенко О.С., Нечепорук С.Г., 
Прокопенко О.В., Ракатинець О.М., Рибак I.А., 
Сергєєва Л.О., Чебан В.Я. 

25 листопада. Баранець А.П., Бедрань Ю.Г., 
Болгар Н.Л., Коломiєць А.О., Кононов Д.В., Мiнченко К.I., 
Нечитайло О.О., Тудос О.С. 

26 листопада. Мондяк М.Ю., Полуботько О.О. 

Представники трьох провiдних медичних 
компанiй Одеси: Odrex, Into-Sana та 
клiнiка Святої Катерини завiтали до нашого 
пiдприємства. Пiд час дружнiх бесiд з 
портовиками, фахiвцi та лiкарi розповiли про всi 
тонкощi страхування у їх медичних компанiях на 
наступний рiк, пiдготували тематичнi буклети та 
вiдео-презентацiї.

Таким чином, спiвробiтники ДП «МТП «Южний» змо-
гли детально ознайомитися з умовами страхування у 
кожнiй з медичних компанiй, докладнiше дiзнатися про 

В Адмiнiстрацiї порту Пiвденний пiдбили 
пiдсумки VII регiонального конкурсу 
екологiчного виховання «Зелена Хвиля». 
Вiн пройшов за пiдтримки профспiлки фiлiї 
та виконкому Южненської мiськради до 
Всесвiтнього дня моря та Мiжнародного дня 
Чорного моря. 29 жовтня вiдбулося онлайн–
нагородження переможцiв.

Так говорить народна мудрiсть. I здавалося б, яке 
це має вiдношення до нашого пiдприємства – 
найбiльшого, найглибоководнiшого, 
найуспiшнiшого порту України, що постiйно 
демонструє виробничi успiхи та високi показники? 
Має! Тому що, в першу чергу, порт «Южний» – це 
люди. Це один великий згуртований колектив, 
одна велика родина портовикiв. Вони щодня 
сумлiнно виконують свою роботу, точно знають, 
що таке професiоналiзм та успiшно справляються 
з виробничими завданнями.

I  п о п р и  т е ,  щ о  с у ч а с н и й  ш в и д к i с н и й  т а 
високотехнологiчний свiт диктує свої умови i все частiше 
звичайна людянiсть та спiвчуття вiдходять на другий план, 
портовики завжди залишаються ДОБРИМИ людьми. Це 
стала традицiя, якою ми по праву пишаємось.

В колективi не буває чужих бiд та проблем. Що б не тра-
пилось, тут завжди допоможуть в той чи iнший спосiб – вiд 
виконання адмiнiстрацiєю та профспiлкою пiдприємства умов 

Людина починається з добра

Нашi волонтери, що допомагають бездомним тваринам: Олена та Юрiй Ткаченко (Упр., ВРР-2), Оксана Iльченко (РММ), Iрина Попова (Упр.), ), Юрiй Арванiнов (ВРР-2)Нашi волонтери, що допомагають бездомним тваринам: Олена та Юрiй Ткаченко (Упр., ВРР-2), Оксана Iльченко (РММ), Iрина Попова (Упр.), ), Юрiй Арванiнов (ВРР-2)

Колективного договору до звичайної людської взаємодопо-
моги, пiдтримки та спiвчуття.

У нас не забувають нiкого: багатодiтнi родини, ветеранiв 
та учасникiв бойових дiй, матерiв-одиначок, людей з осо-
бливими потребами, пенсiонерiв, «чорнобильцiв» та iн. Усi 
ми добре знаємо, наскiльки ця допомога рiзностороння та 
суттєва. Жодне пiдприємство галузi не може похвалитись 
таким, в прямому сенсi, ДОБРИМ ставленням до своїх 
працiвникiв. I вони на це заслуговують, бо також вмiють 
робити ДОБРО.

Ми вiтаємо зi святом наших колег–портовикiв, якi щодня 
не замислюючись роблять ДОБРI справи. Вони допомагають 
своїм колегам, що потрапили у скруту i не лише чуйним та до-

брозичливим словом, а й дiлом. Вони мають велике серце, бо 
беруть на виховання дiтей-сирiт. Вони безкоштовно вiддають 
власну кров аби врятувати чиєсь життя. Без зайвих слiв та 
запитань вони перераховують свої кошти на рахунок хворої 
дитини. Безкорисливо, просто за покликом серця пiклуються 
про бездомних тварин, шанують природу, дбають про чисто-
ту довкiлля, поважають старших, допомагають слабшим...

I найголовнiше – ДОБРО вони роблять вiд усiєї душi, 
бо лише тодi воно приносить неоцiнений результат! Цей 
результат вiдчуває кожен учасник процесу, бо як кажуть: 
«що посiєш»...

Тож поспiшайте робити ДОБРО i воно повернеться до 
вас сторицею!

На однiй хвилi iз довкiллям – «Зеленiй» Екологiя своїми руками: 1 – Софiя Слободенюк, 2 – Калерiя 
Суворова, 3 – Дмитро Тимчишин. Екологiчне фото: 1 – Анна-
Марiя Новiкова, 2 – Євгенiя Белiнська, 3 – Дiана Резепiна. 
Короткий кадр: 1 – Вiталiй Звiжинський, 2 – Микола Пасейлюк, 
3 – Володимир Сандюк. Екологiчний винахiд: 1 – Ярослав 
Богдан, 2 – Вiкторiя Шевченко, 3 – Борис Рубан. Екологiя насе-
леного пункту де ти живеш: 1 – учнi модельної та танцювальної 
школи Dreams & Emotions, 2 – Любов Сушкова, 3 – колективна 
робота I змiна. Зiрковi хвилi талантiв: 1 – Софiя Коротка, 
2 – учнi школи Dreams & Emotions, 3 – Олександр Коваленко.

Нашi вiтання переможцям!

Здоров’я портовикiв у надiйнi руки

Привiтали колегРобочий день для працiвникiв дiльницi залiзничних 
колiй ремонтно-будiвельного управлiння нашого 
пiдприємства в день залiзничника України, 
4 листопада, завершився приємною несподiванкою.

Колектив зiбрали в актовiй залi пiдроздiлу та привiтали 
з нагоди професiйного свята. Начальник РБУ та голова 

ДП «МТП «Южний» – стратегiчне пiдприємство, 
що безпосередньо пов’язано з розвитком 
економiки. Вiд його роботи залежить енергетична 
незалежнiсть України та ефективнiсть логiстики 
великих експортоорiєнтованих пiдприємств, тому 
держстивiдор повинен максимально безпечно та 
ефективно органiзовувати свою дiяльнiсть.

Учасниками стали 80 школярiв Южного та прилеглих насе-
лених пунктiв. Мiсiя «Зеленої хвилi» рiк у рiк незмiнна – дбай-
ливе ставлення людини до довкiлля. Своє бачення реалiзацiї 
цього гасла учасники висловлювали через мистецтво. Трiйку 
переможцiв обирали у восьми номiнацiях: Про природу 
тiльки красиво: 1 – Всеволод Шаякубов, 2 – Микола Па-
сейлюк, 3 – Анастасiя Галик. Екологiя наглядно: 1 – Анастасiя 
Контаровська, 2 – Катерина Ангелова, 3 – Данiель Пундик. 

те, якi саме послуги входять до страхової програми тiєї 
чи iншої клiнiки. А також задати фахiвцям усi питання, 
якi їх цiкавили.

Варто зазначити, що усi представленi медичнi 
компанiї надають гiднi умови страхування вiдповiдно 
до європейських стандартiв якостi. Тому вибiр за пор-
товиками!

Нагадаємо, для того, щоб оформити страховий полiс на 
наступний рiк – звертайтеся до ваших цехкомiв.

Стопкоронавiрус На пiдприємствi працює 2740 робiтникiв, 80% з яких 
вже вакцинованi. Проте бути впевненими, що здоров’ю 
портовикiв нiчого не загрожує можна лише тодi, коли усi 
отримають щеплення.

Для цього на пiдприємствi органiзована вакцинацiя 
та мотивацiя працiвникiв,  якi  бажають вакцину-
ватися.  Спiвробiтник iв  забезпечують  засобами 
iндивiдуального захисту, на КПП встановленi сканери, 
що контролюють температуру тiла, а також наявнiсть 
захисної маски, у мiсцях скупчення людей проводиться 

дезiнфекцiя повiтря бактерицидними рециркулятора-
ми тощо.

Цi заходи спрямованi на збереження здоров’я та жит-
тя робiтникiв. Адже майже всi, хто потрапляє в лiкарню з 
COVID-19 – невакцинованi. Тому рiшення про пред’явлення 
сертифiкату або негативного результату плр– чи експрес-теста 
на Covid-19 гарантує безпечне середовище на пiдприємствi.

Такi умови нейтралiзують загрози для здiйснення основної 
дiяльностi i гарантують збереження соцiальних гарантiй для 
всiх портовикiв.

цехкому подякували колегам за хорошу працю i вручили 
приємнi та кориснi подарунки. Нашi вiтання, шановнi портовi 
залiзничники!

Родина Родина 
Михайла та Михайла та 
Жанни Середи Жанни Середи 
(ВРР-2), що (ВРР-2), що 
мають статус мають статус 
«прийомна «прийомна 
сiм’я».сiм’я».


