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Податки

Зарплата

Морський торговельний порт
«Южний» виплатив в українську казну
70 гривень з кожної тонни оброблених
16,7 мiльйонів тонн вантажiв

Працiвникам
ДП «Южний» пiдвищили
заробiтну плату
З 1 листопада 2020 року працiвникам
ДП «МТП «Южний» пiдвищили заробiтну плату.
Наказ вiд 29 жовтня 2020 року «Про пiдвищення
посадових окладiв, тарифних ставок працiвникам
пiдприємства» пiдписав в.о. директора
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.
На цей раз пiдвищення (3,6 – 13,8 %) стосувалось лише
робочих категорiй, спецiалiстiв та професiоналiв. Найвищий
вiдсоток отримали виробничi працівники та молодший обслуговуючий персонал.
«Ми вже вдруге у цьому роцi пiдвищуємо заробiтну плату нашим працiвникам, не зважаючи на складну економiчну ситуацiю
та змiни на ринку залiзорудної сировини та вугiлля. Це свiдчить
про те, що держстивiдор «Южний» – успiшне пiдприємство,
яке пiклується про соцiальнi гарантiї свого колективу. Цього
разу пiдвищення отримали робочi спецiальностi. Ми цiнуємо
всiх робiтникiв, але буде справедливо зменшити рiзницю мiж
заробiтними платами працiвникiв рiзних категорiй», – зазначив
в.о. директора пiдприємства Сергiй Ковшар.

Морський торговельний порт «Южний» –
найбiльший платник податкiв у морськiй галузi
України. З початку 2020 року держстивiдор
заплатив 1 мiльярд 168 мiльйонiв гривень
податкiв. Пiдприємство забезпечило надходження
до держбюджету 824,7 мiльйонів гривень, до
мiсцевого бюджету – 147,6 мiльйонів гривень.
Станом на 19 листопада 2020 року ДП «МТП «Южний»
опрацювало 16,7 мiльйонів тонн вантажiв. З кожної тонни
обробленого вантажу пiдприємство виплатило 70 гривень
в казну держави. Мiстоутворююче пiдприємство постiйно
нарощує темпи виробництва, збiльшує власнi доходи i добробут спiвробiтникiв.
ДП «МТП «Южний» є надiйним джерелом поповнення
держбюджету. Саме держкомпанiї регулярно виплачу-

ють дивiденди i частку свого чистого прибутку в казну, а
це 80%. При рiчному вантажообiгу в 15 мiльйонiв тонн
пiдприємство виплачує понад мiльярд гривень на користь
держави», – коментує в.о. директора ДП «МТП «Южний»
Сергiй Ковшар.
Виплати на користь держави збiльшилися на 76% у
порiвняннi з аналогiчним перiодом 2019 року. Бiльш того,
фактичнi показники 2020 року вищi планових на 75%.
При цьому пiдприємство оновлює технiку i модернiзує
iнфраструктуру, що позитивно впливає на розширення
номенклатури вантажiв i прибуток.
Нагадаємо, що з вересня поточного року ДП «МТП «Южний» вiдвантажує продукцiю ПАТ «АрселорМiттал Кривий
Рiг». Розвивається спiвпраця з транспортною компанiєю
ТОВ «Холлеман Україна», яка поставляє комплектуючi для
будiвництва вiтроелектростанцiй.

Адмiнiстрацiя ДП «МТП «Южний» системно працює над
пiдвищенням соцiальних гарантiй для працiвникiв пiдприємства.
Статистика росту середньої заробiтної плати наступна: 2016
рiк – 15007 грн., (докерiв – 25844 грн.); 2017 рiк – 17505
грн., (докерiв – 26885 грн.); 2018 рiк – 21707 грн., (докерiв –
34108 грн.); 2019 рiк – 22237 грн., (докерiв – 37018 грн.);
за 10 мiсяцiв 2020 року – 30868 грн., (докерiв – 48975 грн.).
За структурою заробiтна плата складається з основної,
додаткової та iнших заохочувальних та компенсацiйних
виплат. На пiдприємствi 62 статтi нарахування додаткової
заробiтної плати – це щомiсячна премiя всiм працiвникам, в
залежностi вiд результатiв роботи порту, надбавка за вислугу
рокiв, вiдпускнi та iншi доплати.
Нагадаємо, що 13-та заробiтна плата вже зарезервована
на рiвнi 2019 року, в подальшому вона буде збiльшена з
урахуванням фiнансових результатiв роботи за 2020 рiк i
виплачена на початку 2021.
Порт «Южний» – державне стивiдорне пiдприємство №1 в
Українi. Адмiнiстрацiя порту стабiльно забезпечує гiдний рiвень
заробiтної плати i соцiальних гарантiй для своїх працiвникiв.

Виробництво
Повне зачищення всіх технологічних відміток
маршруту №2 комплексу вагоноперекидача
провели минулого тижня докери-механізатори
вантажного району. Таку технологічну процедуру
тепер портовики «Южного» проводять щотижня на
постійній основі. Мета – уникнути щонайменшого
змішування різних вантажів та зменшення норм
їх природної втрати і, таким чином, підвищити
якість послуг з прийняття вантажів, їх зберігання та
відвантаження.
Одночасно проводиться поточний ремонт устаткування
комплексу вагоноперекидача силами працівників внутрішньопортової механізації та ремонтно-механічних майстерень,
що також позитивно впливає на якість та швидкість обробки
вантажів.
Такі дії обумовлені значною конкуренцією на ринку портових послуг через відсутність транзиту, зменшення відван-

Покращуємо якість вантажних послуг
таження морем експортних вантажів та імпортного вугілля.
Тому для утримання існуючих вантажопотоків і залучення
нових ДП «МТП «Южний» активно працює над підвищенням
якості послуг, які надає вантажовласникам.
На підприємстві постійно відбувається зачищення технологічного обладнання – конвеєрних стрічок та перевантажувального устаткування після завершення вивантаження
партії вантажу однієї марки та переходу до вивантаження
іншої. Для цього залучається додаткова кількість докерівмеханізаторів.
Особлива увага також приділяється впровадженню нових
технологій та модернізації наявного обладнання. Все це задля
вдосконалення виробничих потужностей, збільшення норм
перевантаження та підвищення привабливості ДП «МТП
«Южний» на ринку портових послуг.
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Актуальне iнтерв’ю
Важко уявити функцiонування такого
великого органiзму, як морський
торговельний порт, без постiйного
поповнення ТМЦ, матерiалiв та
придбання послуг. На пiдприємствi
за цим слiдкують уповноваженi
iнженери. Вони супроводжують весь
процес закупiвлi –
вiд пiдготовки документацiї
до контролю за виконанням
умов укладених договорiв.
Саме цi люди забезпечують
пiдроздiли всiм необхiдним – вiд
канцелярського паперу до потужної
вантажної технiки. Наприклад,
без безперебiйного постачання
паливно-мастильних матерiалiв
неможливо собi уявити роботу
автобази, портофлоту, служби
портової механiзацiї тощо. Саме
вони, iнженери порту, на передовiй
важливого процесу – органiзацiї
закупiвлi товарiв.

Вадим АЛЕКСЕЄВ,
начальник бази постачання

Вадим Валерiйович закiнчив Одеський
нацiональний морський унiверситет, факультет механiзацiї портiв. Працювати на
пiдприємство прийшов у 1994 роцi на посаду
вантажника комплексної бригади вiддiлу
матерiально-технiчного забезпечення. З
2013 року обiймав посаду начальника бази
забезпечення пiдприємства, потiм начальника складського господарства. Наразi – начальник бази постачання порту.
Пiд керiвництвом Вадима Алексеєва працюють 25 портовикiв: комiрники, iнженери,
спецiалiсти, вантажники комплексної бригади та працiвники АЗС.
5 жовтня 2020 року служба МТЗ
була реорганiзована в базу постачання
пiдприємства. Вiдтепер iнженери закрiпленi
безпосередньо за структурними пiдроздiлами
пiдприємства. Це покликано зробити систему
постачання порту ще бiльш ефективною.
«Робота бази забезпечення полягає в
якiснiй прийомцi, зберiганнi та видачi товароматерiальних цiнностей. База складається з 7
складiв, кожний з яких призначений пiд певний вид ТМЦ, складу продуктiв харчування та
вiдкритих майданчикiв зберiгання. Всi ТМЦ,
що вiдповiдно до заявок пiдроздiлiв надходять до пiдприємства, проходять документальне оформлення та оприбутковуються до
складу бази постачання. Далi документи надходять до бухгалтерiї пiдприємства. Окрiм
складiв для зберiгання ТМЦ на пiдприємствi
є склад вторсировини. Сировину, що була у
вжитку, за пiдсумками списання оформлюють
на цей склад, де вона проходить сортування
з подальшою реалiзацiєю через систему
Prozzoro, прибуток вiд її реалiзацiї йде на
користь порту», – розповiдає начальник бази
постачання Вадим Алексеєв.
Вадим Валерiйович пишається роботою
працiвникiв свого пiдроздiлу та каже, що всi
виконують свою роботу на 110%.
Разом iз дружиною має доньку та сина. У
родини є спiльне хобi – риболовля.

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Вчасне забезпечення –
якiсна робота
Вiталiй ЯЦЕНКО,
провiдний iнженер із забезпечення паливномастильних матерiалiв бази постачання

Закiнчив Одеський нацiональний
економiчний унiверситет, де опанував
спецiальнiсть економiста. До порту прийшов
у 2008 роцi на посаду iнженера вiддiлу
матерiально-технiчного забезпечення.
Наразi обiймає посаду провiдного iнженера
бази постачання з закупiвлi паливно-мастильних матерiалiв.
Вiталiй залюбки розповiдає про специфiку
своєї роботи: «Я займаюсь закупiвлею
паливно-мастильних матерiалiв для всього
пiдприємства, вiд автобази до портофлоту.
Ланцюг моєї роботи такий: отримую заявки в електронному виглядi вiд пiдроздiлiв
пiдприємства, в спецiальнiй програмi
узгоджую заявки та очiкую вiд пiдроздiлiвзамовникiв надходження документiв у
паперовому виглядi з обґрунтуванням
необхiдностi замовлення ТМЦ. Пiсля цього,
отримавши вiд цiнового вiддiлу довiдку
щодо актуальностi цiн на товари, я формую
документацiю та надаю її до тендерного
вiддiлу, де перевiряють вiрнiсть складання
документiв та розмiщують їх в електроннiй
системi публiчних закупiвель Prozzoro. За
результатами аукцiону визначається переможець. Я перевiряю технiчну iнформацiю, що
надала фiрма-переможець, тендерний вiддiл
перевiряє статутнi документи цiєї фiрми. Пiсля
чого я готую спецiальний протокол на переможця та надаю його до договiрного вiддiлу,
який розробляє договiр. Пiсля пiдписання
договору з контрагентом, де визначаються
строки постачання, починаємо процес завезення ТМЦ. Всi товари оприбутковуємо
до складу бази постачання i розпочинаємо
видачу у пiдроздiли вiдповiдно до заявок».
Дружина Вiталiя працює в АМПУ порту
Пiвденний. Подружжя має двох синiвблизнюкiв, що радують батькiв своїми спортивними досягненнями.

Оксана ЯРОШЕНКО,
старший iнженер адмiнiстративногосподарського вiддiлу

Оксана Ярошенко прийшла до порту
17-рiчною дiвчиною на посаду помiчника

геодезиста. Вона брала участь в будiвництвi
порту, знаходилась, так би мовити, в епiцентрi
подiй. Оксана Володимирiвна закiнчила
комерцiйний технiкум та Мiжнародний
Слов’янський унiверситет, отримавши
квалiфiкацiю спецiалiста в галузi фiнансiв.
З 1990 року обiймала рiзнi посади в службi
забезпечення порту, наразi обiймає посаду старшого iнженера адмiнiстративногосподарського вiддiлу.
«Як iнженер, я займаюся забезпеченням
товаро-матерiальними цiнностями пiдроздiлiв
порту. Це передбачає закупiвлю цiлої низки
господарсько-побутових матерiалiв. Це i
хiмiчнi матерiали, полiграфiчна продукцiя,
канцелярськi товари, лiтература та продукцiя
рослинництва для всього пiдприємства. Обсяг
роботи чималий, проте я звикла до цього.
Робота приносить менi задоволення i завжди тримає у тонусi», – розповiдає Оксана
Володимирiвна.
Вiд цiєї тендiтної жiнки залежить, чи буде
у пiдроздiлах першочергове – офiсний
папiр та канцелярiя. А хiмiчнi матерiали,
промисловi гази, закупкою яких займається
Оксана Ярошенко, потрiбнi для проведення
технiчного обслуговування вантажозахватних пристосувань та виконання ремонтних
робiт на iнженерних мережах пiдприємства.
Адже вiд справно працюючого обладнання
залежить якiсть та швидкiсть виконання робiт
з основної дiяльностi пору.
Оксана має сина, який також пов’язав своє
життя з морем, обравши професiю моряка.
У вiльний час жiнка вишиває хрестиком цiлi
картини.

Ольга БIЛОКОНЬ,
провiдний iнженер служби механiзацiї

Ольга закiнчила Одеський нацiональний
полiтехнiчний унiверситет, факультет машинобудування, де здобула квалiфiкацiю
iнженера-конструктора.
На пiдприємствi Ольга Олександрiвна
працює з 2008 року. На початку своєї
кар’єри в порту обiймала посаду iнженера
вiддiлу цiн, з 2010 року – iнженера вiддiлу
економiчної безпеки, згодом перейшла до
вiддiлу забезпечення порту. Наразi працює
провiдним iнженером служби механiзацiї.
«У своїй роботi я керуюся дiючими положеннями про органiзацiю i проведення
закупiвель ДП «МТП «Южний». За кожним
iнженером закрiплена певна номенклатура товарiв, яку вiн i веде. Я, наприклад,
органiзовую процес закупiвлi всього,
пов’язаного з крановою технiкою. Вiд моменту отримання заявки про необхiднiсть
закупiвлi товарiв вiд пiдроздiлiв до моменту
надходження ТМЦ та прийняття на баланс
може пройти чимало часу, навiть кiлька
мiсяцiв. Це пов’язано з багатьма факторам,

Буднi портфлоту

Буксир «Геннадiй Савельєв» знову в роботi
Буксир «Геннадiй Савельєв» прибув до
оперативного причалу портового флоту
ДП «МТП «Южний» 18 листопада пiсля
планового ремонту. Судну провели дiагностику
та вiдремонтували обидва двигуни, гвинторульовi
колонки, редуктори, дизель-генератори, замiнили
турбiну, вiдновили лобову частину ходової рубки
та лебiдку тощо.
Основнi роботи виконувала компанiя-пiдрядник, яка
виграла тендер. Частину робiт, що не увiйшли в ремонтну
вiдомiсть, виконували члени екiпажу, якi протягом всього

ремонту знаходились на суднi. По завершеннi команда
судна провела ходовi випробовування в акваторiї Одеського порту.
Капiтан буксиру «Геннадiй Савельєв», професiонал високого класу Юрiй Великохатько, на «добре» оцiнив проведену
роботу. А це означає, що ремонт проведено на «вiдмiнно»
i судно повнiстю готове до льодової кампанiї та осiнньозимового перiоду в цiлому. Наступний плановий ремонт –
через 5 рокiв. Технiчний огляд буксиру та дрібний ремонт
команда проводить власними силами в процесi експлуатацiї.
Ми бажаємо екiпажу судна плiдної роботи i традицiйних
«сiм футiв пiд кiлем»!

такими як строки виготовлення деталей
контрагентом-виробником. Також можлива
ситуацiя, коли ми чекаємо на товари з iнших
країн, i строки поставки у цьому випадку
можуть залежати вiд логiстики руху вантажу до пiдприємства тощо. Я контролюю
процес приймання товарiв. Iнженер, що
робить закупiвлi, обов’язково входить до
комiсiї з прийомки. Окрiм мене туди входять
комiрник бази постачання та представник
пiдроздiлу-замовника», – розповiдає Ольга
Бiлоконь.
Ольга замiжня, разом iз чоловiком, який
також працює в акваторiї порту Пiвденний,
виховує сина.
У вiльний час жiнка залюбки займається
танцями, особливо до душi їй зумба.
Своїм колегам-портовикам iнженер служби механiзацiї бажає насамперед мiцного
здоров’я, благополуччя та задоволення вiд
роботи.

Дмитро ЗОРIН,
iнженер служби механiзацiї

Дмитро закiнчив Одеський нацiональний
полiтехнiчний унiверситет, факультет
електромеханiки та енергоменеджменту, де
ознайомився зi спецiальнiстю автоматизацiї
електроприводiв.
Пiсля навчання влаштувався на ДП
«МТП «Южний» електромонтером вiддiлу
внутрiшньопортової механiзацiї. Займався
переважно ремонтом навантажувачiв,
згодом перейшов на посаду фахiвця ВПМ,
де займався питаннями охорони працi та
пожежної безпеки. Наразi обiймає посаду
iнженера служби механiзацiї порту. Дмитро
займається закупiвлею усiєї спецтехнiки для
пiдроздiлiв порту.
«Ми з Ольгою Бiлоконь працюємо у
службi механiзацiї, проте вiдповiдаємо за
закупiвлю рiзних груп товарiв. Я вiдповiдаю
за придбання всiєї перевантажувальної
технiки, навантажувачiв та запчастин до
них, пiдйомного обладнання. Окрiм цього,
займаюся закупiвлею комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення для
всього пiдприємства, копiювальної технiки»,
– розповiдає iнженер.
Минулого тижня до пiдприємства надiйшли
чотири нових потужних навантажувачi. Саме
Дмитро супроводжував цей процес, починаючи вiд надходження заявки i закiнчуючи прийомкою товару до складу бази постачання.
Разом iз дружиною, що також працює в
акваторiї порту Пiвденний, виховує маленького сина.
У вiльний час полюбляє грати з друзями
в настiльний тенiс. А ще Дмитро добре
знається на автомобiльнiй електрицi, i час
вiд часу до нього звертаються знайомi по
допомогу з ремонтом авто, а вiн залюбки
береться за роботу у вiльний вiд основної
дiяльностi час.
Своїм колегам Дмитро Зорiн зичить успiхiв
в роботi, родинного затишку та мiцного
здоров’я.

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Ювiлей
Важко переоцiнити роль цього пiдроздiлу в
життi нашого пiдприємства, як i важко уявити
бiльшiсть робочих мiсць, де б не використовувався
програмний продукт – результат напрацювань
наших колег-працiвникiв IОЦ. Завдяки їх досвiду,
професiйним знанням, серйознiй i кропiткiй
роботi нам усiм працюється легше, зручнiше та
ефективнiше, а наше пiдприємство процвiтає.

Сьогоднi колектив IОЦ – це 35 висококвалiфiкованих
працiвникiв, що працюють у секторах: впровадження
корпоративної iнформацiйної системи, автоматизованих
iнформацiйних систем, експлуатацiї i технiчного обслуговування, нормативно-довiдкової iнформацiї, програмування
та постановки задач, технiчного обслуговування систем
контролю. Усi разом вони – дружнiй колектив однодумцiв i
професiоналiв високого рiвня, без яких не обходиться жодний
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Iнформацiйно-обчислювальному
центру ДП «МТП «Южний» – 35

напрямок дiяльностi ДП «МТП «Южний». Всi автоматизованi
системи, якi сьогоднi є невiд’ємною частиною технологiчних
процесiв порту, i бiльшiсть програмного забезпечення
створенi саме ними.
Ми вiтаємо вас, колеги, з 35-рiччям вiд дня заснування
пiдроздiлу! Дякуємо за вiдповiдальне ставлення до роботи,

ерудованiсть, працьовитiсть, творчий пiдхiд до справи та
толерантнiсть до усiх нас – звичайних користувачiв. Бажаємо
мiцного здоров’я, щастя, добробуту, професiйного зросту,
нових корисних програм та подальших успiхiв в розробцi
i впровадженнi iнформацiйних технологiй на благо порту
«Южний».

Охорона працi

Спецодяг – наша безпека
Нещодавно служба охорони працi ДП «МТП
«Южний» спiльно з представниками профкому
провела рейд пiдроздiлами нашого пiдприємства.
Головна мета цього заходу – перевiрити, чи всi
спiвробiтники носять спецодяг i мають при собi
засоби iндивiдуального захисту, якими їх було
забезпечено безкоштовно.
У 2020 роцi адмiнiстрацiя ДП «МТП «Южний» закупила
понад 2000 комплектiв якiсного спецодягу та спецвзуття для
працiвникiв рiзних пiдроздiлiв нашого пiдприємства.
Перевiрка стосувалася РБУ, РММ, ВПМ, ВРР-2 та iн. Даний рейд проходив в декiлька етапiв i показав, що бiльшiсть
портовикiв сумлiнно вiдносяться до питання спецодягу, але
були й поодинокi випадки, коли працiвники знаходилися
на робочому мiсцi без належної форми. Окрiм того, деякi

робiтники були одягненi у старi комплекти спецодягу, пояснюючи це тим, що нову форму вони вiддали до пральнi. Дехто
скаржився на те, що новийспецодяг йому досi не видали.
Перевiрка тривала три днi, i якщо у перший день
правопорушникiв було чимало, то наступнi рейди пройшли
майже без нарiкань. Вiдтепер такi контрольнi виїзди проводитимуться регулярно.
Питання безпеки працi на нашому пiдприємствi
прiоритетне, iгнорування засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi неприпустиме! Тому усi портовики,
особливо тi, якi задiянi у роботах пiдвищеної небезпеки,
зобов’язанi працювати виключно у спецiальному одязi iз
засобами iндивiдуального захисту. Вiдповiдальнiсть за дотримання правил несе безпосереднiй керiвник пiдроздiлу. А
на правопорушникiв будуть складенi приписи.
Надiйний спецодяг – основа безпечної та комфортної ро-

боти працiвникiв. Особливо на такому пiдприємствi, як порт
«Южний», де обробляються навалювальнi вантажi i виконується цiлий спектр робiт, у тому числi i травмонебезпечних.

Навчання

Навчальна тривога
19 листопада в управлiннi ВРР-2 ДП «МТП «Южний»
спрацювала автоматична пожежна сигналiзацiя.
Одразу пiсля сигналу тривоги працiвники
пiдроздiлу органiзовано залишили примiщення,
взявши iз собою протигази.
Усi зiбрались перед фасадом будiвлi управлiння i
прослухали iнформацiю про засоби iндивiдуального

захисту пiд час пожежi або хiмiчного зараження
територiї. Органiзаторами та лекторами заходу були
фахiвцi сектору цивiльного захисту та техногенної
безпеки порту.
Так пройшли черговi навчання з евакуацiї портовикiв через
умовну пожежу та у випадку аварiї на сусiдньому пiдприємствi
з виробництва амiаку – ПАТ «ОМТЗ».
Вiдомо, що головний ворог людини у нештатнiй ситуацiї –
панiка, а такi заходи допомагають її уникнути, адже людина
чiтко знає, що робити i як себе поводити. Результат – збережене здоров’я i навiть життя.

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Запорука надiйного захисту вiд загорянь – своєчасне технiчне
обслуговування вогнегасникiв
Щорiчна перевiрка i перезарядка вогнегасникiв
адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
розпочалась 19 листопада i тривала протягом
двох днiв. Розбiр, квалiфiкований огляд,
внутрiшню i зовнiшню очистку корпусу
балонiв, необхiдний ремонт комплектуючих
i перезарядку пристроїв органiзував
вiддiл пожежної та техногенної безпеки,
мобiлiзацiйної роботи та цивiльного захисту
фiлiї.

До робiт був залучений мобiльний пункт технiчного обслуговування вогнегасникiв, що має лiцензiю Державного
департаменту пожежної безпеки МНС України на проведення
подiбних робiт. Перевiрка проводилась без транспортування вогнегасникiв за межi адмiнiстрацiї морського порту
Пiвденний – це забезпечило повний контроль якостi виконаних робiт, та не виникло потреби створювати i утримувати
пiдмiнний фонд вогнегасникiв на пiдприємствi. Наразi всi
вогнегасники – порошковi та вуглекислотнi – знаходяться у
працездатному станi.

Пiдготовка пiдприємства до проходження
осiнньо-зимового перiоду – один з найважливiших
щорiчних заходiв, що включає в себе цiлий
комплекс робiт.

Триває пiдготовка до осiнньо-зимового
перiоду 2020-2021 рр.

Служба безпеки мореплавства адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний розробила план органiзацiйнотехнiчних заходiв, який забезпечить стiйку i безаварiйну
роботу порту: перевiрка працездатностi механiзмiв;
забезпечення засобами боротьби зi снiгом та льодом;
укоплектованiсть працiвникiв утепленим спецiальним одягом

i взуттям; можливiсть надання домедичної допомоги при
переохолодженнi i обмороженнi.
Було здiйснено вiдповiдну розсилку суб’єктам господарювання морського порту Пiвденний, яка включала в себе
розробленi чек-листи тощо. З iнiцiативи капiтана морського

Прес-служба АМП Пiвденний

порту Пiвденний була проведена спiльна нарада з представниками лоцманської служби та керiвниками буксирних
компанiй. Обговорювались методи взаємодiї при виникненнi
ймовiрних аварiйних морських подiй в умовах льодової
навiгацiї та попередньо визначався склад оперативного
штабу з питань проведення льодових операцiй (льодового
штабу).
Прес-служба АМП Пiвденний
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ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

У пiдроздiлах
18 листопада в.о. директора ДП «МТП «Южний»
Сергiй Ковшар та голова профспiлки Сергiй
Маслов вiдвiдали портовий флот пiдприємства, де
привiтали з 30-рiчним ювiлеєм дружнiй колектив
плавкрану ПЛК-1/16.

Адмiнiстрацiя i профком привiтали
екiпаж плавкрану

Разом iз побажаннями мiцного здоров’я, нових
професiйних звершень та успiхiв очiльник порту та
профспiлковий лiдер вручили екiпажу цiнний подарунок.
Єдина жiнка на суднi (кок), як i належить, отримала квiти.
Ми ще раз вiтаємо з ювiлеєм екiпаж судна. Ви – молодцi!
Нагадаємо, плавкран – це свого роду унiкальне судно,
здатне обробляти будь-якi вантажi в грейферному або гаковому режимi. Протягом 30 рокiв роботи вiн перевантажив
мiльйони тонн вантажiв, брав участь у будiвництвi причалiв
порту, днопоглиблюваннi акваторiї, виконував вантажнi
роботи в iнших портах України. Зараз екiпаж судна – це
16 морякiв – надiйна та професiйна команда!

Інформативно

Закупівлі. Як це відбувається
Морський торговельний порт «Южний», як
держане підприємство, здійснює всі закупівлі у
відповідності до Закону України «Про публічні
закупівлі» за допомогою системи Prozorro.
Це забезпечує прозорість торгів, дотримання принципів
добросовісної конкуренції; робить процес закупівлі ефективним та надає змогу раціонально використовувати кошти
підприємства.
З 1 жовтня 2020 року на підприємстві було спрощено
процедуру організації проведення закупівлі. Обов’язки з
організації, планування, проведення та контролю за вико-

нанням умов укладених договорів були делеговані уповноваженим особам – інженерам з закупівлі, безпосередньо у
підрозділах порту.
Придбанню товарів та послуг передує цілий процес, що
складається з кількох етапів. Кожного року на підприємстві
проходить планування закупівлі ТМЦ на наступний рік (заявочна кампанія). Інженери консолідують всі надані підрозділами заявки та розпочинають розробку документації, що
потрібна для проведення торгів і подальшого укладання договорів. Відділ ціноутворення перевіряє та надає інформацію
щодо актуальності цін на товари та послуги. Тендерний та
договірний відділи підприємства перевіряють правильність

пакету документів, за необхідності вносять правки та доповнення. Далі працівники договірного відділу розробляють
проекти договорів. Тендерний відділ підприємства розміщує
документи у системі Prozorro для проведення торгів.
За результатами проведення торгів та після врегулювання
всіх умов з переможцем укладається договір на постачання
товарів чи надання послуг. Інженери з закупівлі забезпечують
весь документальний супровід постачання і займаються прийомкою та оформленням товарів на підприємство.
Весь процес, починаючи з надходження заявки від
підрозділів і розробки первинної документації до надходження товарів від контрагентів, може зайняти кілька
місяців, але завдяки дотриманню усіх законодавчих вимог, забезпечується максимальна ефективність роботи
державного стивідора.

Медогляд
Про те, як портовики ДП «МТП «Южний» проходять
медогляд, розповiла цеховий терапевт медикосанiтарної частини пiдприємства, лiкар вищої
категорiї Ольга Попович. Її пiдопiчнi – працiвники
ВРР-2, локомотивної дiльницi ВПМ та портового
флоту. Всього 940 чоловiк. З них 863 – портовики,
якi задiянi у важких роботах зi шкiдливими та
небезпечними умовами працi. 77 чоловiк –
оператори, диспетчери, бухгалтери, економiсти та
прибиральники службових примiщень.
«Бiльшiсть моїх пацiєнтiв докери–механiзатори. Їх робота
пов’язана з пилом, роботою на висотi, переохолодженням
чи, навпаки, перегрiвом тощо. Це ж стосується портових
залiзничникiв. У них свої особливостi – рух транспорту, робота на колiях або на сходинцi вантажного вагону, як, скажiмо,
у складача потягiв. Цi категорiї працiвникiв ми оглядаємо один
раз на рiк. Що стосується наших морякiв, то всi вони мають
санiтарнi книжки i проходять медогляд в iндивiдуальному
порядку по завершеннi термiну попереднього. В середньому – раз на рiк. Решта працiвникiв приходять до нас раз на
два роки», – розповiла Ольга Попович.

Здоров’я понад усе

Пiд час медогляду портовикiв обов’язково оглядають
лiкарi МСЧ: терапевт, невропатолог, кардiолог, хiрург,
окулiст, ЛОР, сурдолог, дерматолог, жiнок – гiнеколог.
Крiм того, працiвники порту проходять необхiднi обстеження, зокрема лабораторнi, у тому числi печiнковi проби,
електрокардiограму, рентген, за необхiдностi УЗД та КТ тощо.

«Цей медогляд допомiг нам виявити декiлька серйозних
випадкiв: захворювання кровi, органiв дихання, кровообiгу
та серцево-судинної системи. Хворих було вчасно
госпiталiзовано, направлено на дообстеження та лiкування
до профiльних фахiвцiв спецiалiзованих закладiв. Я хочу
особисто подякувати керiвництву вантажного району,
залiзничної дiльницi, якi склали графiк i так органiзували
роботу, що кожний працiвник пiдроздiлу мав змогу пройти
медогляд. Враховуючи ситуацiю з коронавiрусом, це дуже
важливо», – зазначила цеховий терапевт.
Мета медичного огляду – виявити, чи здоровий працiвник. I
ця процедура обов’язкова. На нашому пiдприємствi її проводять лiкарi медико-санiтарної частини. Це зручно i якiсно. Весь
колектив порту подiлено на чотири дiльницi, за якi вiдповiдають
цеховi терапевти, лiкарi вищої категорiї: Сергiй Капiшинський,
Ольга Тарлева, Iрина Дьоготь та Ольга Попович. Пiдсумки
медогляду 2020 року на усiх дiльницях ДП «МТП «Южний»
будуть пiдведенi i опублiкованi наприкiнцi грудня.
Ми дякуємо адмiнiстрацiї ДП «МТП «Южний»,
профспiлковому комiтету та всьому колективу МСЧ за увагу
i турботу про кожного портовика. Ми цiнуємо це i бажаємо
усiм нам здоров’я!

Стоп, коронавiрус!

Дезiнфекцiя службових примiщень
Нещодавно дезбригада Лабораторного центру
МОЗ України на водному транспортi провела
дезiнфекцiю робочих примiщень управлiння
ДП «МТП «Южний», у яких працювали портовики,
що захворiли на COVID-19. Це ще один
захiд, який проводять на пiдприємствi з метою
запобiгання поширенню коронавiрусної iнфекцiї.
Спецiальним розчином вiдповiдної концентрацiї обро-

бляють не лише поверхнi, а й повiтря кабiнетiв. Щоденне
багаторазове прибирання iз застосуванням дезiнфiкуючих
засобiв, вiдповiдно до iнструкцiй, проводять у примiщеннях
всiх, без виключення, пiдроздiлiв пiдприємства працiвники
господарських дiльниць порту. Нагадаємо, адмiнiстрацiєю
та профспiлковим комiтетом ДП органiзовано безкоштовне обстеження працiвникiв для виявлення коронавiрусу
методами ПЛР та IФА-тестування. Всього проведено: 1464
ПЛР-тестування, 235 IФА-тестiв, 70 КТ.

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Шах i мат: портовики зiйшлися в iнтелектуальному поєдинку
Шаховий турнiр вiдбувся 12 листопада в рамках
Спартакiади серед працiвникiв адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний. Органiзатор заходу –
традицiйно профспiлковий комiтет фiлiї.

Iгри турнiру проходили за коловою системою: пiд час
раунду кожен учасник турнiру грав з кожним. Боротьба
була напруженою i наполегливою, та впевнену перемогу
здобув Сергiй Главацький, працiвник вiддiлу iнформацiйних

технологiй та зв’язку; друге мiсце посiв Микола Довженко,
пенсiонер адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний; бронзовий призер турнiру – Роман Папазахарiадi, представник
портового флоту.
Прес-служба АМП Пiвденний

Не забудьте привiтати з днем народження!
28 листопада. Баранiвський С.О., Каштанова Н.В.,
МатяшВ.В.,ПавликФ.М.,ПономарьоваЛ.Р.,РощинськийР.Я.,
Свистова С.В., Трандафiлов Г.В.
29 листопада. Бурлака С.С., Верстак О.М.,
Коробченко О.В., Овсяннiков Р.А., Фiлiппов М.Є.,
Хiнцицький О.Т., Яжинський А.I.
30 листопада. Бiлощук Н.В., Богуш В.В., Голиков О.В.,
Кривобок В.В., Пустовойтенко О.М., Тенетко С.О.
1грудня.БардiнаО.М.,БукатовВ.А.,КлюшниковА.В.,
Писаревська Т.М., Тихонюк Є.М.

2 грудня. Воронецький I.В., Кравчук О.С.,
Курченко Н.А., Лопацюк О.Ю., Мантя В.Г., Маркович Н.В.,
Савченко С.Д.
3грудня.БехВ.I.,ДанькiвВ.В.,ДонецьО.О.,ЗаєцьК.I.,
Ключко А.В., Логвиненко А.А., Мiхей I.О., Смагiн А.О.,
Чуланова О.I.
4грудня.БарановП.А.,ЄфiмовО.М.,ЗавiжинськийВ.Д.,
Контаровська Д.С., Котлiна О.А., Маркович М.В.,
Маруняк А.М., Старостенко О.Л., Цирулик Л.В.
5 грудня. Бовть С.А., Васєнiн О.В., Драгунов А.В.,
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6грудня.АнгилянуГ.А.,АрнаутоваС.В.,АрсентьєвМ.В.,
ДрислюкЮ.В,КозеренкоА.О.,КостинаС.А.,КругловО.О.,
Мазуренко Н.М., Полiщук М.М., Шудра В.В.
7 грудня. Бавикiн А.Є., Бегматов Д.С., Бiлоус К.П.,
Дуда I.М., Калугiн О.М., Кравець М.С., Славутська I.С.,
Снiтко А.О., Сосюк I.I., Фролов Д.В., Чифлiклiй I.I.
8 грудня. Бучковський В.П., Вiнницька О.В.,
Новокрещенов А.А., Опалюк Л.О., Пламадяла А.М.,
Сараєв О.М.
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9 грудня. Антонюк В.М., Залевська Ю.О.,
Iзбелiнський Г.I., Клєвцова С.Й., Ткаченко В.В.
Черьомуш Л.I.
10 грудня. Бугай Л.Я., Верескля Л.В., Григорський I.С.,
Ковальчук Д.В., Протосеня О.В., Чорний С.С.
11 грудня. Загороднюк С.М., Лавриненко В.I.,
Окарська О.П., Стоян В.О., Шевчук А.В.
12 грудня. Боднар А.О., Васiн В.А., Зiлiнський О.М.,
КравченкоЛ.П.,ЛазебнийI.Г.,ЛуполВ.В.,НатуральновВ.О.,
Постол А.В.
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