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Важливий вантаж

Перше судно з iмпортним вугiллям
розвантажується на ДП «МТП «Южний»
Морський торговельний порт «Южний» пiдтримує
українськi ТЕС та обробляє судно з енергетичним
вугiллям для ПАТ «Центренерго». Судно
«SINGAPORE EAGLE» було пришвартовано бiля
8 причалу 20 листопада о 21:30. До
вивантаження заявлено 60 500 тонн вугiлля.
Держстивiдор ефективно перероблює iмпортоване
вугiлля для українських енергетикiв. Наразi збiльшуються

об’єми даного вантажу. Найближчим часом планується
розвантаження двох суден «JOHNY CASH» (73 000 тонн
вугiлля) та «SAPHIRA» (77 500 тонн вугiлля) для ПАТ «Центренерго» та компанiї ДТЕК. Колектив порту «Южний»
готовий забезпечити високу швидкiсть обробки суден та
напiввагонiв задля своєчасного поповнення запасiв на
складах ТЕС.
«Морський торговельний порт «Южний» регулярно обробляє вугiлля для ТЕС України. Ми є важливою складовою

розвитку рiзних видiв генерацiї електроенергiї, необхiдної
для держави.
Колектив ДП «МТП «Южний» стабiльно вiдвантажує
елементи для будiвництва вiтроелектростанцiй та розвантажує сировину для теплоелектростанцiй. Надiйне
електропостачання країни позитивно впливає на розвиток економiки та пiдвищення добробуту українцiв», –
коментує керiвник ДП «МТП «Южний» Олександр
Олiйник.

Фiнансовi показники

Морський торговельний порт «Южний»
успiшно наповнює бюджет країни
ДП «МТП «Южний» перерахувало
690 млн грн до бюджетiв усiх рiвнiв
протягом 10 мiсяцiв 2021 року. Починаючи
з червня, покращуються виробничi
показники пiдприємства. Разом з цим значно
полiпшуються фiнансовi результати. За перiод
червень-жовтень поточного року пiдприємство
сплатило до державної скарбницi 415 млн грн,
що на 50% бiльше у порiвняннi с першими
п’ятьма мiсяцями 2021 року.

ДП «МТП «Южний» є надiйним джерелом поповнення
бюджету України. З червня колектив держстивiдора опрацював 7 млн 505 тис. тонн вантажiв та заробив 163,4 млн грн.
За перiод сiчень-травень вантажообiг склав 6 млн 36 тис.
тонн, Морський торговельний порт «Южний» заробив
2,5 млн грн та виплатив на користь держави 275 млн грн.
«Розвиток державного пiдприємства вiдновлює економiку
країни, полiпшує добробут українцiв. Ефективна виробнича
дiяльнiсть ДП «МТП «Южний» активно наповнює бюджети
мiста Южне, Одеського регiону та України. Сьогоднi дер-

жава не просто пiдтримує розбудову громад, а у складнiй
епiдемiчнiй ситуацiї забезпечує всiм необхiдним медичнi заклади. Модернiзацiя та фiнансова стабiльнiсть пiдприємства –
це покращення життя кожного українця», – коментує
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник.
Нагадаємо, що ДП «МТП «Южний» обробило 13 млн
541 тис. тонн вантажiв протягом 10 мiсяцiв 2021 року. 80%
перевалки складають експортнi вантажi. Залiзна руда є головним елементом структури вантажообiгу держстивiдора,
об’єм якої – 11 млн 96 тис. тонн.
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Професiйне свято
Неможливо уявити собi безперебiйну роботу
стратегiчного для країни пiдприємства без
надiйної цiлодобової охорони. Працiвники
СМБ на вартi безпеки порту та його
робiтникiв. Ми щиро вiтаємо вас, дорогi
колеги, з днем народження вашого пiдроздiлу!
Зичимо вам мiцного здоров’я та успiхiв у
роботi!

На сторожi безпеки
пiдприємства

Нiна РИЦАР,
чергова бюро перепусток вiддiлу охорони
служби морської безпеки
Нiна Станiславiвна має чималий досвiд роботи: працювала
в державнiй установi служби виконання покарань, обiймала
низку посад в обороннiй сферi країни. У 1989 роцi приєдналась до колективу ДП «МТП «Южний», влаштувалась на
роботу старшим стрiлком воєнiзованої охорони порту. Деякий
час працювала начальником караулу ВОХР та оператором
вiдеоспостереження. Наразi Нiна Рицар працює у бюро пере-

Галина БОГЗА,
чергова бюро перепусток вiддiлу охорони
служби морської безпеки
Галина Степанiвна закiнчила факультет атомної енергетики Одеського полiтехнiчного iнституту. Тема дипломної роботи молодої жiнки
звучала так: «Станцiя очищення води порту Южний». Так i лишилась
працювати на пiдприємствi пiсля закiнчення вишу. Наразi Галина Богза –
ветеран порту зi стажем роботи понад 34 роки. Працювала на вантажно-розвантажувальному районi, у вiддiлi охорони навколишнього
середовища, а у 1997 роцi перейшла до вiддiлу охорони пiдприємства.

Лариса КОСТЮНIНА,
охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки
Лариса Анатолiївна родом з Росiї, трудовий шлях нашої героїнi
розпочався доволi рано – пiсля школи працювала на пензенському
заводi контролером. Батько Лариси Костюнiної був вiйськовим, тож
родинi доводилось часто переїжджати. Мiсцем служби батька була
вiйськова частина поблизу села Рауховка Березовського району
Одеської областi. У цiй вiйськовiй частинi молода жiнка 2 роки працювала машинiсткою. Згодом перейшла до вiйськової частини у
Чабанцi, де 4 роки працювала телефонiсткою.

Людмила БIЛОУСОВА,
охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки
Людмила Iванiвна закiнчила Одеське професiйно-технiчне училище №35, за дипломом вона модельєр-конструктор з квалiфiкацiєю
«майстер з пошиву верхнього одягу». Пiсля закiнчення навчання
деякий час працювала в ательє. У 1989 роцi Людмила Бiлоусова
долучилась до колективу державного пiдприємства. Обiйняла посаду контролера контрольно-пропускного пункту порту. Наразi вона
– охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки з чималим
досвiдом роботи.

Свiтлана МАРТИНЕНКО,
охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки
Свiтлана Василiвна у 1989 роцi влаштувалась на роботу до порту
Южний стрiлком воєнiзованої охорони (ВОХР). Наразi ця посада
має назву «охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки»,
проте суть роботи лишилась незмiнною: забезпечення контроль-пропускного режиму державного пiдприємства.
«У службi морської безпеки 140 працiвникiв. Ми вiдповiдаємо
за безпеку на державному пiдприємствi. Моя дiлянка – територiя
водо-насосної станцiї, де упродовж змiни я несу вiдповiдальнiсть за

Раїса БIЛОШИЦЬКА,
чергова бюро перепусток вiддiлу охорони
служби морської безпеки
Раїса Олександрiвна родом з Росiї, закiнчила Тамбовське
педагогiчне училище i 12 рокiв працювала вихователем у дитячому
садочку.
Свого майбутнього чоловiка Раїса Бiлошицька зустрiла у рiдних
краях, де молодий чоловiк опановував професiю вiйськового. Згодом
молода сiм’я переїхала до Венгрiї, а потiм до України – Батькiвщини
чоловiка.
У 1996 роцi Раїса Олександрiвна приєдналась до колективу ДП.

Надiя БУРЕНIНА,
охоронник вiддiлу охорони служби морської безпеки
Надiя Костянтинiвна родом з Росiї. Пiсля закiнчення загальноосвiтньої
школи молода жiнка переїхала до гостинного мiста Одеса. Майже 18
рокiв працювала машинiстом мостового крану на Одеському заводi
«Центролiт». У 1990 роцi влаштувалась на роботу до порту Южний
стрiлком ВОХР.
«Кожнi 40 хвилин охоронник повинен здiйснити обхiд територiї та
упевнитись, що все в порядку. У разi виявлення будь-яких пiдозрiлих
предметiв на територiї, потрiбно негайно повiдомити керiвництво.

пусток вiддiлу охорони служби морської безпеки пiдприємства.
«Задача чергового бюро перепусток ВО СМБ видати перепустки
та iншi пропускнi документi, що надають право входу чи заїзду на
територiю пiдприємства працiвникам порту, представникам стороннiх
органiзацiй та iншим категорiям вiдвiдувачiв. Також ми з колегами
оформлюємо документи на право ввезення та вивезення товарноматерiальних цiнностей», – пояснює працiвниця.
Нiна Рицар має двох чудових доньок та маленьку онуку. У вiльний
вiд роботи час бiльш за все любить поратись на земельнiй дiлянцi,
де має власний розарiй. Якщо вистачає часу, iз захопленням читає,
перевагу надає детективному жанру.

«Робота чергового бюро перепусток для когось може здатися
рутиною, проте для нас – працiвникiв вiддiлу охорони, це не так:
щоденне спiлкування з людьми, забезпечення пропускного режиму
державного пiдприємства – це, на мою думку, важлива та динамiчна
робота. А ще всiм нам пощастило з колективом – наша сила та єднiсть
у взаємоповазi та взаємопомочi», – розповiдає Галина Богза.
Чоловiк Галини Степанiвни – працює iнженером з пiдготовки кадрiв
в НКК. Син проживає закордоном, є i маленький онук – справжня
вiдрада.
У вiльний час наша колега iз завзяттям вишиває хрестиком. Перлиною у колекцiї власних творiв вважає вишиту власноруч Плащаницю.

«Я влаштувалась на роботу до порту Южний у 1991 роцi. Посада
того часу мала назву «Стрiлок воєнiзованої охорони порту». Наразi
переважна бiльшiсть працiвникiв вiддiлу охорони – чоловiки, а на
зорi становлення пiдприємства вiддiл складався майже повнiстю iз
жiнок», – дiлиться спогадами працiвниця.
«Наразi я обiймаю посаду охоронника ВО СМБ. Наше пiдприємство
має стратегiчне значення для країни, робота серйозна i вiдношення
до неї вiдповiдне: у всьому має бути дисциплiна та контроль», – пояснює Лариса Анатолiївна.
У Лариси Костюнiної мiцна родина – коханий чоловiк та син. У
вiльний час наша колега цiкавиться художньою лiтературою.

«Першочергова задача працiвникiв вiддiлу охорони – контроль
внутрiшньооб’єктового режиму та безпеки на територiї ДП «МТП
«Южний», перевiрка перепусток та огляд транспортних засобiв
робiтникiв пiдприємства, та вiдвiдувачiв, що перетинають КПП. Наш
обов’язок – не допускати незаконного проникнення стороннiх осiб
в зони обмеженого доступу та службовi примiщення», – розповiдає
Людмила Iванiвна.
Чоловiк нашої колеги працює зварником у ремонтно-механiчних
майстернях. Подружжя має двох дорослих доньок та онуку. А для
душi, як є натхнення, Людмила Бiлоусова конструює одяг, адже має
до цього справжнє покликання.
забезпечення стоянки автотранспорту та здiйснюю нагляд за прилеглою до КПП територiєю.
Окрiм цього, до обов’язкiв охоронникiв ВО СМБ входить: перевiрка
цiлiсностi об’єкту, що охороняється, протипожежного iнвентарю,
справностi приборiв охоронно-пожежної сигналiзацiї та засобiв
зв’язку», – пояснює працiвниця.
Чоловiк Свiтлани Василiвни – наш колега, сумлiнно працює на
пiдприємствi вже понад 16 рокiв. Подружжя має двох синiв, що
пов’язали свої життя з морем – обрали вiдповiднi професiї.
Сумлiнна робота нашої колеги була неодноразово вiдмiчена
грамотами та подяками керiвництва.

«МТП «Южний»; минулого року працiвниця вiдзначала особистий
ювiлей – 20 рокiв роботи на пiдприємствi.
«До першочергових завдань працiвника бюро перепусток порту
належить видача вiдповiдно до встановленого порядку постiйних та
тимчасових перепусток чи iнших пропускних документiв, що дають
право входу чи заїзду на територiю пiдприємства, оформлення
документiв на право перемiщення ТМЦ», – розповiдає наша колега.
Чоловiк Раїси Олександрiвни добре знайомий багатьом портовикам – вiн очолює навчально-курсовий комбiнат пiдприємства. У
подружжя є дорослий син та онук.
Вiльний час нашої колеги присвячений родинi. А для душi є хобi:
вишивка нитками та бiсером.
Проте, на моїй пам’ятi такого не траплялось, а от моя колега по змiнi
колись виявила саме такий пiдозрiлий елемент на територiї – то були
навчання Державної прикордонної служби України i працiвники
пiдприємства вiдреагували згiдно встановленого алгоритму», – пояснює працiвниця.
У нашої колеги двi дочки i улюблена онучка.
У вiльний вiд роботи час Надiя Буренiна залюбки подорожує.
Перевагу надає спокiйному вiдпочинку у санаторiї. Дуже щаслива,
що на пiдприємствi є профспiлковий комiтет, що дiйсно дбає про
працiвникiв i надає можливiсть кожнi 2 роки вiдпочивати у кращих
санаторiях країни.
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Вiтаємо

Вiтаємо працiвникiв вiддiлу охорони служби морської
безпеки з днем народження пiдроздiлу
Не секрет, що пiдприємствам стратегiчного
призначення, яким є морський порт «Южний»,
завжди необхiдна надiйна охорона. Тому iсторiя
цього пiдроздiлу має стiльки ж рокiв, скiльки й наш
порт – 43.
Звичайно, в процесi будiвництва «Южного» i введення
в експлуатацiю нових об’єктiв змiнювались структура
портової охорони, назва, штат тощо. I сьогоднi це вiддiл
охорони служби морської безпеки. У його працiвникiв
багато обов’язкiв – вiд охорони портових засобiв та суден бiля причалiв, до пропускного режиму та контролю за
перемiщенням вантажiв.
Але в першу чергу, шановнi портовики, робота вiддiлу
охорони – це наша з вами безпека, як особиста так i
корпоративна. Фахiвцi ВО СМБ нас надiйно охороняють
i захищають, а це, враховуючи реалiї сьогодення, дуже
важливо.

Вiтаємо, колеги, зi святом! Несiть службу, надiйно охороняйте порт i портовикiв! Спокiйних вам робочих буднiв,

мiцного здоров’я, мужностi, витримки та завжди хорошого
настрою!

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Онлайн-засiдання Ради морського порту Пiвденний

Будiвництво другої головної колiї на дiлянках 5
км – 12 км залiзничного вузла ст. Чорноморська
– ст. Берегова завершено. Про це повiдомили на
засiданнi Ради порту Пiвденний, яке вiдбулося 23
листопада.
У нарадi пiд головуванням начальника Адмiнiстрацiї
морського порту Пiвденний Олександра Басюка взяли
участь представники державних пiдприємств, стивiдорних
компанiй, морських термiналiв та iнших компанiй, що
працюють у порту.
Заступник начальника фiлiї з операцiйної дiяльностi Олек-

сандр Ковалюк ознайомив учасникiв засiдання iз фактичними
показниками вантажообiгу морського порту Пiвденний за
III квартал 2021 року та динамiкою вантажопереробки.
За результатами 9 мiсяцiв вантажообiг по порту склав
37,617 тис тонн. Кращi показники традицiйно зберiгаються
за обсягом перевантаження продукцiї ГМК та АПК: руди,
зерна та вугiлля.
Пiд час наради зокрема було зазначено, що один iз заходiв
Плану розвитку морського порту Пiвденний – «Будiвництво
другої головної колiї на дiлянках 5 км – 12 км» в рамках розвитку залiзничного вузла ст. Чорноморська – ст. Берегова
– виконано в повному обсязi. Реалiзацiя даного проекту, в

рамках програми Президента «Велике будiвництво», дозволить збiльшити пропускну спроможнiсть перегону з 55
до 60 пар поїздiв на добу.
З урахування виконаного заходу та за результатом
монiторингу виконання Плану розвитку морського порту
Пiвденний на коротко– (5 рокiв), середньо– (10 рокiв) та
довгострокову (25 рокiв) перспективу на засiданнi були
розглянутi питання з актуалiзацiї Плану розвитку морського
порту Пiвденний.
Учасники наради проаналiзували актуальнi питання та
визначили пропозицiї щодо покращення дiяльностi морського порту.

Робочi буднi

Завершено ремонт пiдрейкових
шляхiв вагоноперекидача
Спiльними зусиллями спiвробiтникiв РММ та РСУ
було виконано капiтальний ремонт пiдрейкових
шляхiв дробильно-фрезерувальних машин.
Спецiалiсти ДП «МТП «Южний» демонтували
вже зношенi рейки i замiсть них встановили новi
сучаснi конструкцiї.
До цього часу монтаж пiдрейкових шляхiв здiйснювався

багато рокiв тому. Зрозумiло, що згодом усi складовi вийшли
з експлуатацiї i вже не витримували необхiдної вiдстанi мiж собою. Але тепер, пiсля капiтального ремонту, вагоноперекидач
ДП «МТП «Южний» зможе безперебiйно працювати за будьякої погоди i виконувати обробку вантажiв в повному обсязi.
Середня довжина однiєї рейки в середньому становить
7 метрiв. Такий ремонт вважається роботою пiдвищеної
складностi i пiд силу тiльки кращим!

У пiдроздiлах

Ремонтуємо наших «трудяг»

Грейфери несуть величезне навантаження пiд час
перевалки, тому справний стан цих «трудяг» –
основна турбота портовикiв. Вона лягає на фахiвцiв
ремонтно-механiчних майстерень
ДП «МТП «Южний».
Зараз на територiї пiдроздiлу ремонтують чотири
рудних грейфера (№№225, 244, 235, 242 вiд кранiв
«Сокiл»). Кожен має власний номер, аби легше було
його вiдслiдковувати i знати особливості ремонтного
процесу.
Поломки грейферiв зазвичай типовi – зношуються
шарнiрнi з’єднання, втулки, осi та iнше. Крiм того,
зношується обшивка ковшiв, стираються рiжучi кромки
ножiв, заклинюють, блочки системи, що вiдкриває i закриває грейфер тощо. Ремонтнi роботи проходять пiд
керiвництвом майстра дiльницi з ремонту ПТУ та ВЗП
Вадима Волковинського. Завершення заплановано на
30 листопада.
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Актуально

У відповіді за тих, кого приручили
Те, що собака чудовий охоронець, помічник і
просто вірний друг, нікому доводити не треба. Але
одна річ, коли песик має дбайливого господаря,
доглянутий, ситий, і зовсім інша, коли безпритульні,
голодні тварини збираються в зграї і стають
небезпечними для людей. Цією проблемою у всьому
цивілізованому світі займається держава. Існують
спеціальні програми врегулювання чисельності
гуманними методами. В Україні теж почались
позитивні зміни в цьому питанні. Але сьогодні
ми поговоримо про наших рідних портовських
чотирилапих друзів і ситуацію, що склалась.
Подобається це комусь чи ні, але тварини живуть практично
в кожному підрозділі підприємства. Так склалось історично. І
назвати їх безпритульними язик не повернеться. Вони наші. І
ми про них піклуємось, як можемо, бо це живі істоти. Навіть
не хочеться згадувати той час, коли портовських собак, у
прямому сенсі, знищували. Добре, що сьогодні ми вирішуємо
питання цивілізовано і гуманно.
Марина Чалая, начальник Служби охорони праці:
«Звичайно, наш головний пріоритет –здоров’я та безпека
портовиків. Але людське ставлення до братів наших менших
теж показник морального здоров’я нашого колективу.
Собаки в порту були завжди. Звичайно, вони слухаються
людей, які їх годують, і охоронять свою територію, це інстинкт. Наша задача, щоб не постраждали інші люди. А для
цього нам треба вирішувати питання у будь-який гуманний
та цивільний спосіб. Найперше, усі тварини мають бути щеплені та стерилізовані. Добре, що у нас є такі працівники,
як Світлана Дінул. Вона досконало вивчила це питання та
ініціювала укладення договору зі спеціальною компанією,
що займається тваринами».

Світлана Дінул (голова цехкому РБУ): «Минулого року ми
уклали договір із державною компанією, яка стерилізувала
наших собачок, робила всі необхідні щеплення і повертала
назад цілком безпечними для людей.
Зараз через зміну тендерної документації договір знаходиться в роботі, тож маємо надію, що скоро це питання
вирішиться і ми зможемо стерилізувати решту тварин. А до
тих пір їх кількість буде збільшуватись. Добре, що у нас є
небайдужі колеги – волонтери. Вони фотографують цуценят,
викладають у соцмережі, прилаштовують у родини і навіть
лікують власним коштом. Це люди з великим серцем, і я їм
дуже вдячна за те, що вони роблять».
Оксана Ільченко (РММ, волонтер): «Ми всі різні. Хтось любить
котів, хтось собак. Я за те, щоб не було безпритульних тварин,
а для цього їх треба стерилізувати і, обов’язково, щеплювати.
Вважається, що собак не має бути в порту, але це неможливо, у нас не вакуумна територія. А для того, щоб собаку
можна було соціалізувати, її спочатку необхідно нагодувати.
Інакше вона до себе нікого не підпустить.
Щонайменше п’ять моїх колег згідні відловлювати собак і
власним коштом стерилізувати. Хоча б одну в місяць. Треба
лише мати можливість це робити у вихідний, бо процес займає певний час. Спочатку собаку необхідно пригодувати,
щоб вона перестала боятись і можна було б одягти на неї
ошийник, намордник та покласти в машину. Це нелегко, повірте. Особливо, якщо собака велика. А потім після операції
повернути її на місце, дати води...
Тож добре було б, аби портовикам-волонтерам дозволили
заїжджати на територію підприємства у вихідні, щоб вони
могли вивозити тварин на стерилізацію, поки не підпишуть
договір на ці послуги. Інакше кількість собак в порту тільки
зростатиме».
Ще Антон Чехов писав: «Головна задача кожної людини –

зберегти в собі людяність». І це чудово, що сьогодні ми не
втрачаємо людяності. Більше того, ми проявляємо її конкретними добрими справами, у тому числі і по відношенню до
братів наших менших:
• Світлана Дінул, як депутат Южненської міської ради,
ініціювала спеціальне звернення до мера і депутатського
корпусу щодо виділення земельної ділянки під будівництво
притулку для тварин. Їх катастрофічно не вистачає;
• Оксана Ільченко особисто вивезла з вантажного
району і віддала у добрі руки 56 (!) цуценят. Коли в порту
тварини хворіли, вона лікувала кожну з них, а також робила
їм щеплення. В родині Ільченко живе не породиста собака зі
знатним родоводом, а Аделіна, якій на вантажному районі
поїзд відрізав лапу. Оксана виходила її і зараз це улюблениця
сім’ї. І таких портовиків багато.
Вже давно доведено, що тварини покращують фізичне,
емоційне і психічне здоров’я, роблять нас кращими, добрішими, щасливішими. Така наука, як анімалотерапія, давно
визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я на
міжнародному рівні.
Переконані, що брати наші менші дають нам значно
більше, ніж ми їм. Колись вони обрали порт «Южний»,
отже обрали нас з вами. Наскільки ми розумні і людяні,
показує наше з вами ставлення до них. Над цим варто
замислитись...

У пiдроздiлах

Ремонт кранiв

бригада Андрiя Бавикiна дiльницi з ремонту ПТУ
та ВЗП.
Наразi триває плановий ремонт крану №11 «Сокiл».
Вiдповiдно до дефектної вiдомостi працiвники РММ мають
усунути велику кiлькiсть неполадок: вiд серйозних – трiщин
i пошкоджень в колонах та механiзмах, до дрiбних – замiни
втулок та крiплень, всього – майже 40 дефектiв. Ремонтнi
роботи проводяться безпосередньо на причалi ВРР-2. Кран
перемiщено у зручне мiсце, аби не заважати вантажним
роботам.
Такi ремонти портальних кранiв проводяться раз на
рiк, пiсля чого технiку обстежують фахiвцi спецiальної
дiагностичної лабораторiї i дають дозвiл на її подальшу
експлуатацiю.

Працiвники ремонтно-механiчних майстерень
у стислий термiн виконали аварiйний ремонт
портального крану №9 «Сокiл». На ньому
замiнили два зламанi «зуба» опорноповоротного вiнця, за допомогою якого
крутяться редуктори повороту портального
«трудiвника».
Фахiвцi вирiзали дефектну дiлянку механiзму i
вставили аналогiчний «донорський» фрагмент iз
запасного вiнця б/у. Ремонтнi роботи виконала

Aктуально

Обов’язкова вакцинацiя
Працiвникiв ДП «МТП «Южний» додано до
перелiку професiй, для яких щеплення проти
COVID-19 обов’язкове.
1 листопада 2021 року Наказом Мiнiстерства охорони
здоров’я України № 2393 затвердженi змiни до Перелiку
професiй, виробництв та органiзацiй, працiвники
яких пiдлягають обов’язковим профiлактичним щепленням. Тепер до нього включенi пiдприємства, що
мають стратегiчне значення для економiки i без-

пеки держави, у тому числi ДП «МТП «Южний»
(Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня
2015 р. № 83).
Наказ набирає чинностi 9 грудня 2021 року. Згiдно
з ним, працiвники вищезазначених пiдприємств, якi не
щепляться проти COVID-19 протягом цього перiоду,
повиннi бути вiдстороненi вiд роботи без збереження
заробiтної плати. Тi з них, хто має абсолютнi протипоказання до проведення щеплень, не пiдлягатимуть
обов’язковiй вакцинацiї.

Профком інформує

Святкуємо новий рік разом
24, 25, 26 грудня в залі ресторану «Привал
Странника» міста Южне пройдуть загально–
портовські новорічні корпоративи (із
розрахунку один банкет на 70 осіб). Початок о
18:00.
На портовиків очікує насичена шоу-програма із по-

дарунками та сюрпризами. Вартість вхідного квитка –
550 грн. (без алкогольних напоїв). Гроші необхідно здати
до 10 грудня поточного року. Запис за наявності документа
про вакцинацію.
Звертатись за тел: 096 475 22 54 (Тетяна Бикова)
і 097 531 06 62 (Наталія Зварич)

Не забудьте привiтати з днем народження!
27 листопада. Гуменюк К.В., Димшаков I.В.,
Лазаревич О.О., Парфенюк I.М., Свидинюк Д.В.,
Сташевська М.В.
28 листопада. Баранiвський С.О., Єгорова Т.М., Каштанова Н.В., Матяш В.В., Павлик Ф.М., Пономарьова Л.Р.,
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.
30листопада.БалагураО.В.,БогушВ.В.,ГоликовО.В.,

Кривобок В.В., Пустовойтенко О.М., Сирота Н.В.,
Тенетко С.О.
1грудня.БардiнаО.М.,БукатовВ.А.,КлюшниковА.В.,
Писаревська Т.М., Стариков М.В., Тихонюк Є.М.
2 грудня. Воронецький I.В., Дубовцева О.Л.,
Журавльов Е.О., Кравчук О.С., Курченко Н.А.,
Лопацюк О.Ю., Маноля I.А., Мантя В.Г., Маркович Н.В., Савченко С.Д.
3 грудня. Бех В.I., Данькiв В.В., Донець О.О., Заєць
К.I., Ключко А.В., Логвиненко А.А., Мiхей I.О., Смагiн
А.О., Чуланова О.I.
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4 грудня.БарановП.А.,ЄфiмовО.М.,ЗавiжинськийВ.Д.,
Контаровська Д.С., Котлiна О.А., Кравченко О.С.,
Маркович М.В., Маруняк А.М., Старостенко О.Л.,
Цирулик Л.В.
5 грудня. Бовть С.А., Васєнiн О.В., Драгунов
А.В., Єфанов Є.О., Кожуховський I.В., Молодан К.I.,
П’яткова О.В., Романюта О.В.
6грудня.АнгилянуГ.А.,АрнаутоваС.В.,АрсентьевМ.В.,
КозеренкоА.О.,КостинаС.А.,ДрислюкЮ.В.,КругловО.О.,
Мазуренко Н.М., Полiщук М.М., Шудра В.В.
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7грудня.БавикiнА.Є.,БiлоусК.П.,ДудаI.М.,КалугiнО.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.
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.
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