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Результати роботи

Соцiальнi гарантiї

Морський торговельний порт
«Южний» перевиконав план
листопада на 22%

Новий колективний
договiр
ДП «МТП «Южний»
зареєстровано
Впродовж 5 рокiв до колективного договору
пiдприємства вносились змiни та доповнення.
Всi вони стосувалися уточнення окремих пунктiв
договору в частинi полiпшення його умов або змiн,
викликаних атестацiєю робочих мiсць за умовами
працi.
Рiшення конференцiї трудового колективу (25 вересня
2020 року) щодо затвердження нової редакцiї Колдоговору ДП «МТП «Южний» 2020 – 2025 рр. з внесенням
до нього доповнень та змiн, прийнятих робочою комiсiєю,
виконано!
Це ще раз пiдтверджує, що адмiнiстрацiя пiдприємства
та профспiлковий комiтет створюють кращi в галузi умови
працi.
Нагадаємо, у колективному договорi встановлюються
взаємнi зобов’язання сторiн щодо регулювання виробничих,
трудових, соцiально-економiчних вiдносин, зокрема: змiни в
органiзацiї виробництва i працi; нормування i оплати працi,
встановлення розмiрiв заробiтної плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй та iн.); встановлення
гарантiй, компенсацiй, пiльг; режиму роботи, тривалостi
робочого часу i вiдпочинку; умов i охорони працi; забезпечення культурного, медичного обслуговування, органiзацiї
оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв; гарантiй дiяльностi
профспiлкової органiзацiї трудящих; умов регулювання
фондiв оплати працi тощо.

У листопадi 2020 року ДП «МТП «Южний»
обробило 1 мiльйон 375 тисяч тонн вантажiв,
що на 22% перевищує плановий показник.
На експорт приходиться 1 мiльйон 177 тисяч
тонн вантажiв, це становить 86% загального
вантажообiгу.
Основним вантажем є руда. Протягом минулого мiсяця
колектив держстивiдора опрацював 1 мiльйон 115 тисяч
тонн руди. Цей об’єм перевищує результат листопада 2019
року на 44%. За 11 мiсяцiв 2020 року Морський торговий порт
«Южний» перевалив 12 мiльйонiв 543 тисячi тонн руди. Даний
показник вище минулорiчного за аналогiчний перiод на 59%.

Збiльшується кiлькiсть суднозаходiв. У листопадi поточного року опрацьовано 21 судно (+17% до показника листопада 2019 року), половина з яких судна типу Capesize.
З початку року держстивiдор обробив 298 суден, що на
34% бiльше нiж у минулому роцi.
«Державне пiдприємство постiйно удосконалюється
вiдповiдно до сучасних умов господарювання. Ми маємо
новi вантажi та модернiзуємо порт задля обробки великогабаритних компонентiв вiтрогенераторiв. На бiльш високому рiвнi органiзовується очищення вантажiв. Пiдприємство
стабiльно забезпечує стiйкiсть своїх позицiй та пiдвищує
рiвень конкурентоспроможностi», – коментує в.о. директора
ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.

Основна дiяльнiсть

300 суден обробило ДП «МТП «Южний» з початку 2020
Станом на 3 грудня 2020 року Морський
торговельний порт «Южний» прийняв 300 суден.
Протягом 11 мiсяцiв держстивiдор завантажив
та розвантажив 145 суден типу Capesize. Цей
показник на 43% вище результату за аналогiчний
перiод у 2019 роцi.
Спiвпраця з українськими гiрничозбагачувальними
комбiнатами та експорт їхньої продукцiї є ключовим напрямком дiяльностi держстивiдора. Вантажообiг за 11 мiсяцiв
поточного року становить 17,2 мiльйонів тонн вантажiв, що
на 26% вище обсягу оброблених вантажiв за такий перiод
минулого року.

ДП «МТП «Южний» обробило 13,2 мiльйонів тонн експортних вантажiв протягом 11 мiсяцiв 2020 року. Цей показник
на 51% перевищує данi за аналогiчний перiод 2019 року.
Основним вантажем є руда, оброблено 12,5 мiльйонів тонн
(+59% у порiвняннi з минулим роком).
«Морський торговельний порт є лiдером з обробки великотоннажних балкерiв типу Capesize серед українських
портiв. Збiльшується кiлькiсть суднозаходiв, покращується
якiсть вантажних операцiй, а отже й добробут портовикiв
та виплати на користь держави. Цьогорiчнi досягнення стали
можливими завдяки ефективнiй роботi кожного пiдроздiлу та
сумлiннiй працi всього колективу пiдприємства», – вiдзначив
в.о. директора ДП «МТП «Южний» Сергiй Ковшар.
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Ювiлей
Сьогоднi ми розповiдаємо про людей, без
щоденної та кропiткої працi яких, складно було б
колективу ВРР-2 виконувати виробничi завдання,
ставити рекорди з перевантаження, працювати в
кабiнетах на територiї пiдроздiлу. Просто не було
б настрою, адже специфiка вантажного району
вiдома всiм. Сьогоднi мова пiде про працiвникiв
сектору документального та господарського
забезпечення ВРР-2 – справжнiх професiоналiв
чистоти.

В’ячеслав ЩЕРБИНА,
старший майстер

ГАЗЕТА АДМІНІСТРАЦІЇ
ТА ПРОФКОМУ ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

Професiонали чистоти
на батькiвщину чоловiка. Роботи не було, а її пошуки привели до Южного. Першим у порт влаштувався чоловiк, а за
два роки i Наталя. I ось уже 24-й рік вона беззмiнно працює
на пiдприємствi. З них 10 рокiв вона щодня наводила лад
у кабiнетах керiвництва в управлiннi вантажного району.
Потiм життя внесло свої корективи, i Наталi довелось перейти
в змiну. Так уже 14 рокiв вона працює на вагоноперекидачi,
прибирає побутовi примiщення в будiвлi ЦПУ. Роботу свою
любить, колектив вважає найкращим, як i керiвництво, i дякує
докерам за хороше ставлення i повагу до її працi.
Усi 24 роки роботи на пiдприємствi Наталя цiнує те, що
жодного разу не було затримки зарплати, дякує за премiї та
заохочення, за чудовий соцiальний пакет, за безкоштовне
медичне обслуговування, можливiсть вiдпочити в санаторiї
та багато iншого. Давно вияснила для себе, що головне – це
здоров’я i не варто витрачати власне життя на чвари. Тому
усiм бажає бути здоровими. Вона щаслива, що доля привела
її до порту «Южний», який любить за стабiльнiсть i чудовий
колектив, взаєморозумiння i взаємоповагу. Порту бажає
процвiтання i працьовитих робiтникiв.

Людмила ЧЕРЬОМУШ,
працiвник виробничих приміщень

В його колективi переважна бiльшiсть – жiнки. Всi рiзнi,
i кожна – особистiсть, зi своїм характером, вдачею, особливостями. Йому до кожної треба знайти пiдхiд. «Це наче
приймаєш виклик, – каже В’ячеслав, – щоразу доводиться
мiняти «налаштування». Свiй колектив вiн вважає найкращим. Дiвчата роблять все можливе, аби кожний працiвник
вантажного району працював чи переодягався в чистих i
охайних примiщеннях. «Єдине, – зiзнається В’ячеслав, –
важко буває, коли не вистачає людей. Особливо у перiод
вiдпусток, чи, як зараз, коли багато людей хворiє i дiвчатам
доводиться працювати понаднормово. Але усi вони чудово
розумiють, що роботу виконувати треба. Життєвi ситуацiї
нiхто не вiдмiняв, з кожним може трапитись щось непередбачуване i завжди треба вмiти домовлятись».
В порт «Южний» В’ячеслава Миколайовича доля привела
у 2005-му. Попри диплом полiтеху, влаштувався електромонтером 3-го розряду на комплекс вагоноперекидачiв.
За 7 рокiв пiдняв розряд до 6-го i заочно отримав другу
вищу освiту вже у водному. А коли у 2012 роцi в порту
органiзували комунальне господарство, погодився очолити
дiльницю господарського забезпечення. У жовтнi 2017 року
перейшов до господарської дiльницi ВРР-2.
Своїх пiдопiчних В’ячеслав дуже поважає i намагається
зробити все, аби їм працювалось легше i зручнiше. Його
дiвчата, розповiдає старший майстер, хорошi та працьовитi, i
хоч робота у них не проста, вони з нею добре справляються.
I з посмiшкою додає, що дисциплiну його красуням трошки
пiдтягнути не завадило б...
В’ячеславу подобається працювати на такому потужному
пiдприємствi, як порт «Южний», i вiдчувати себе частиною
його чудового, згуртованого колективу. Вiн цiнує це i пишається рiдним пiдприємством. Де б не працював, нiде не було
такого вiдчуття єдностi i такої дружної команди, яка стоїть
горою за порт i хвилюється за його майбутнє.
«Чисто не там, де прибирають, а там, де не смiтять», – говорить В’ячеслав i бажає портовикам слiдкувати за собою,
пiдвищувати рiвень власної культури поведiнки i поважати
працю його колег. Вiн щиро вiтає колектив ВРР-2 з ювiлеєм
i бажає, щоб завжди була робота, вантажi, а пiдприємство
динамiчно розвивалось i процвiтало.

Наталя СЕРТ,
працiвник виробничих i службових примiщень

За освiтою вона секретар-дiловод. Пiд час навчання практику проходила в машбюро управлiння порту
«Южний». А коли отримала диплом, одразу пiшла
працювати секретарем до лiнiйного вiддiлу мiлiцiї, який
тодi знаходився на територiї нашого пiдприємства.
Правда, оформили її на посаду прибиральницi ВРР-2.
Це був 1993 рiк, i таке тодi практикувалось. Минуло
три роки, Iринi пропонували продовжити навчання у
Школi мiлiцiї, але доля склалась по-iншому. Вона вийшла замiж, народила дитину, а коли повернулась з
декрету – пiшла працювати туди, де була оформлена.
Не хотiлось ризикувати. Адже в неї була вже сiм’я i
маленька дитина. Так i залишилась прибиральницею на
районi i працює уже 27 рокiв. Робота не легка, але вона
усiм задоволена. Хтось же повинен наводити чистоту i
порядок. Вiд цього залежить i здоров’я працiвникiв, i
їх настрiй. Головне, що переважна бiльшiсть докерiв
цiнують її працю. «Буває, миєш, – розповiдає Iрина, – а
хтось заходить до примiщення. Йому треба, це ж робота.
Так вiн сто разiв вибачиться. Буває, що i черевики знiме,
аби не наслiдити», – посмiхається наша героїня.
Головне для Iрини родина – коханий чоловiк, донька,
маленький онук i батьки. Без цих людей не уявляє свого
життя. З чоловiком, який також працює в порту, вони живуть
душа в душу ось уже 25 рокiв. Нещодавно вiдсвяткували
«срiбне» весiлля.
Колективу та керiвництву, яке поважає i цiнує, з нагоди
ювiлею бажає добра та всiляких гараздiв.

Олена ЦАХНIВ,
працiвник виробничих та службових примiщень
вагоноперекидача

За освiтою вона закрiйник. 10 рокiв вiдпрацювала на
вiдомiй Одеський швейнiй фабрицi iм. Воровського. Вийшла
замiж, народила сина. А коли прийшов час виходити з декрету, виявилось, що фабрику продали. Так вона залишилась
без роботи. I це був лише початок усiх негараздiв, якi лягли
на плечi молодої, тендiтної жiночки. Одна бiда, друга, втрати,
хвороби... Здавалось, цьому не буде кiнця, але Людмила
не здалась, не впала у вiдчай, адже треба було пiклуватись
про двох дiтей. I коли рiдна сестра запропонувала роботу
в порту «Южний», прийшла не вагаючись.
Спочатку було важко. I фiзично, i морально. Працювала
в «докерських» на причалах. Але треба знати Людмилу, її
оптимiзм, жагу до життя та невичерпний заряд енергiї. Це
справжнiй боєць. Вона щиро любить людей, спiлкування i
завжди готова прийти на допомогу, якщо треба. Зараз працює в управлiннi району. Звичайно, це фiзична праця, яка
iнодi здається нескiнченою, але все рiвно є вiдчуття того, що
її шанують – хтось зачекає, чи повитирає взуття, чи обiйде
там, де щойно помила... Хтось допоможе принести миючi
засоби або вiдро з водою. Хороших людей бiльше, переконана Людмила.
Вона зовсiм не шкодує, що так кардинально змiнила своє
життя i прийшла в порт. З теплотою згадує, як докери 201-ї
бригади допомогли їй, коли хворiв маленький син. Нiколи
цього не забуде. Так важливо, коли є такий чудовий колектив
i такий особливий дух взаємопiдтримки, який притаманний
тiльки портовикам «Южного», переконана Людмила. Зараз у неї все добре. Вона щаслива жiнка, мама i вже навiть
бабуся. Найважливiшим у життi вважає людянiсть i доброту.
А найбiльша цiннiсть для неї – родина i дiти. У вiльний час
займається рукодiллям – вишиває картини. Її роботи займали
призовi мiсця на Олiмпiадах мистецтв. Порт «Южний», який
для Люди вже став рiдним, цiнує за стабiльнiсть i чудовий,
небайдужий колектив. Усiм портовикам бажає здоров’я i
взаємоповаги. «Однiй людинi складно, а разом – ми сила», –
переконана Людмила.

Iрина ЗIЛIНСЬКА,

Пiсля закiнчення Одеського медучилища вона працювала
медсестрою в обласнiй лiкарнi. На одному з новорiчних
вечорiв познайомилась з хлопцем. Це було кохання з
першого погляду, i молодий чоловiк не вагаючись запропонував їй руку i серце. Погодилась. Одружились. Довелось
звiльнитись з лiкарнi i переїхати з чоловiком до Южного.
Не зважаючи на медичну освiту, влаштувалась до порту
«Южний» прибиральницею. Це був 1989 рiк. Роботу мiняти
не хотiла, влаштовував графiк i те, що бiльше часу могла
придiляти сiм’ї. 23 роки вона наводила чистоту i порядок у
примiщеннях плавмайстерень, якi тодi були у складi РММ.
Останнi сiм рокiв Олена працює в адмiнiстративнiй будiвлi
вагоноперекидача. Робить все, щоб людям було чисто, затишно i комфортно.
Вона не шкодує, що змiнила професiю, хоча було
багато пропозицiй. Олена любить порядок, любить,
коли кабiнети та побутовi примiщення сяють чистотою,
щоб портовики iз задоволенням приходили на роботу.
I взагалi, в порту працювати краще з багатьох причин,
переконана Олена. Головне, що така робота дає їй
можливiсть бiльше займатись родиною, яка для неї завжди на першому мiсцi: коханий чоловiк, син, донька
та онуки.
Олена вiддала пiдприємству 30 рокiв i по праву вважає
його своєю другою домiвкою, а колектив – другою родиною. Вона щиро дякує керiвництву за заохочення, премiї,
можливiсть лiкуватись, вiдпочивати тощо. Бажає, щоб так
було й надалi i порт «Южний» процвiтав ще багато-багато
рокiв.

працiвник виробничих i службових примiщень

До того, як прийти в порт «Южний», вона працювала
продавцем у магазинi, поваром у дитячому садочку, у школi,
навчалась у торгiвельному технiкумi на товарознавця, а потiм
познайомилась з чудовим хлопцем, закохалась i вийшла
замiж. Все як належить. Це були сумнозвiснi 90-тi, з роботою
було нелегко, тож Наталi довелось пережити i суворий клiмат
Приморського краю, де чоловiк працював на лiсозаготiвлях, i
пострiли танкiв у Приднiстров’ї, куди переїхали пiсля Далекого Сходу. Потiм сiм’я змушена була повернутися до України

Цим матерiалом ми завершуємо серiю
публiкацiй про пiдроздiли ВРР-2, для якого 2020
рiк є ювiлейний. Нагадаємо, 35 рокiв тому було
здано в експлуатацiю 5-й i 6-й причали ДП «МТП
«Южний». З цього починався ВРР-2. Цiлодобово,
незалежно вiд погоди та пори року, вантажний
район в роботi. Колектив професiоналiв, як завжди, працює за чiтким графiком – виконує та
перевиконує плановi завдання. А щоб усiм було
комфортно i затишно, щоб був хороший настрiй i
бажання працювати, цiлодобово працюють i нашi
майстринi чистоти. Вони справжнi професiонали
своєї справи. А справа ця важлива i необхiдна
кожному з нас, бо чистота, як вiдомо, запорука
здоров’я. Нашого з вами здоров’я. Тому шануйте
працю своїх колег i не забувайте їм дякувати.
Вони того вартi!
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Шануємо, дякуємо
Щорiчно 14 грудня, коли було закiнчено
будiвництво саркофага над зруйнованим
атомним реактором, в Українi вiдзначається День
вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї
на Чорнобильськiй АЕС. Це дата, що згуртувала
величезну кiлькiсть людей перед лицем великої
бiди.
Ми глибоко вдячнi всiм учасникам лiквiдацiї наслiдкiв
найбiльшої техногенної катастрофи, якi проявили героїзм,
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14 грудня – День лiквiдатора
самовiдданiсть та мужнiсть, щоб зупинити ланцюгову реакцiю
смертi. Тодi, у 86-му, лiквiдатори, що приїхали з усiєї країни, виконували свою роботу, особливо не замислюючись
про рiвень небезпеки та можливi наслiдки радiацiйного
опромiнення. Вони не усвiдомлювали, що насправдi є героями, бо вiдводили бiду вiд усього свiту.
Ми пишаємось тим, що поряд з нами живуть i працюють цi
герої – нашi колеги: Геннадiй Ореховський, Микола Цисар,

Валерiй Псядло, Михайло Федотов, Анатолiй Макогон, Євгенiй
Лукаш, В’ячеслав Чебан, Олександр Хiнцицький, Микола
Душка та Олег Штуцький.
Велика вдячнiсть i шана вам, колеги, вiд усiх нас! Здоровi
будьте i живiть довго!
Нехай назавжди залишиться в минулому жах Чорнобильської катастрофи, а пам’ять про тi подiї навчить нас цiнувати
мир, спокiй i процвiтання.

Геннадiй Ореховський

Микола Цисар

Валерiй Псядло

Михайло Федотов

Анатолiй Макогон

Євгенiй Лукаш

В’ячеслав Чебан

Олександр Хiнцицький

Микола Душка

Олег Штуцький

Робочi буднi

Завершено капiтальний ремонт грейферiв
Спiвробiтники ремонтно-механiчних майстерень
ДП «МТП «Южний» оперативно та якiсно
вiдремонтували вiдразу три грейфери для
портальних кранiв «Тукан». Отже, пiдготували цю
технiку до зими. Спецiалiсти вiдновили шарнiри,
замiнили втулки, вiдремонтували елементи
обшивки грейферiв.
Найближчим часом планується капiтальний ремонт ще
2-х грейферiв для портальних кранiв «Тукан». Саме вони

мають найбiльше навантаження на районi. Ремонт таких
великогабаритних пристроїв вважається роботою високого
рiвня складностi.
В середньому фахiвцi РММ ремонтують 30 грейферiв за
пiврiччя. Також майстри виконують усi види ремонтних робiт
пiдйомно-транспортного оснащення, металоконструкцiй,
технологiчного, верстатного, електрозварювального обладнання тощо. Силами фахiвцiв ремонтно-механiчних майстерень забезпечується безперебiйна робота вантажного району, портофлоту та iнших пiдроздiлiв нашого пiдприємства.

Перспектива

Вдосконалюємо iнфраструктуру ДП «МТП «Южний»
Працiвники ремонтнобудiвельного управлiння
пiдприємства розширили
дорогу вiд причальної лiнiї
вантажного району до однiєї
з прохiдних пiдприємства.
Це було зроблено, щоб
мати змогу перевозити
великогабаритнi вантажi,
зокрема вiтрогенератори. Їх до причалiв
вантажного району №2 ДП «МТП «Южний»
доправляють судна на замовлення компанiй, що
займаються альтернативною енергетикою.

Будiвництво дороги проводили методом укладання великих залiзобетонних плит. Їх виготовили самостiйно на дiльницi
залiзобетонних виробiв РБУ пiдприємства з дотриманням
сучасних технологiй. Така дорога здатна витримувати
великi навантаження, як ваговi, так i температурнi. Роботи
практично завершенi, на часi облаштування пiшохiдних зон
та встановлення попереджувальних знакiв.
Наразi порт прийняв та вивiз комплектуючi частини
вiтрогенераторiв, а саме: гондоли, вежi та хаби (концентратори). На черзi лопастi, довжина яких становить 72 метри.
Вдосконалення та розширення дороги на територiї нашого пiдприємства дозволить виконати амбiтнi завдання
з перевантаження великогабаритних вантажiв. Приємний
бонус вiд проведених робiт – хоч i незначне, але все ж розширення площi одного iз складських майданчикiв вiдкритого
зберiгання на територiї ВРР-2.

Новини адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Порт Пiвденний вiдвiдала делегацiя європейських
експертiв з iнтегрованого управлiння кордонами
26 листопада морський порт Пiвденний вiдвiдала
група експертiв проекту мiжнародної технiчної
допомоги «Пiдтримка ЄС у сферi iнтегрованого
управлiння кордонами в Українi» на чолi з
експертом з прикордонних питань паном
Манфредом Шульцом.
В адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний
тривають посиленi заходи безпеки, направленнi
на протидiю поширення коронавiрусної iнфекцiї
COVID-19. Нагадуємо правила, яких необхiдно
дотримуватись:
• обов,язкове використання засобiв iндивiдуального
захисту (маски, респiратори) пiд час проїзду в транспортi
пiдприємства та перебування в примiщеннi;
• вхiд на територiю адмiнiстрацiї обов’язково через
температурний скринiнг;

Вiзит вiдбувся у рамках програми знайомства європейських партнерiв ДПСУ з практиками органiзацiї процедур прикордонного та митного контролю i процесiв
оформлення пасажирiв, товарiв i транспортних засобiв
та вiдповiдної iнфраструктури у пунктах пропуску в морському порту Пiвденний i Одеському морському порту.
Пiд час вiзиту iноземнi партнери детально ознайомились з iнфраструктурою вiддiлу прикордонної служби

«Пiвденний», обладнанням прикордонного контролю i
засобами вiдеоспостереження та зв’язку. Мали змогу
проаналiзувати процеси оформлення перевезень та прикордонного контролю. З делегацiєю, зокрема, зустрiлись
начальник адмiнiстрацiї морського порту Пiвденний Олександр Басюк та представники фiлiї. Портовики вiдповiли на
запитання гостей, подякували за плiдну спiвпрацю, допомогу
та обмiн цiнним досвiдом.

Увага, коронавiрус

комiтет здiйснює разове вiдшкодування витрат працiвникам
фiлiї на проходження ПЛР-тесту особами з пiдозрою на
COVID-19 чи пiдтвердженим дiагнозом, а також контактним
особам. Нагадуємо, за наявностi ознаки захворювання,
обов’язково залишайтеся вдома, попередивши безпосереднього керiвника про стан свого здоров’я. У разi погiршення самопочуття невiдкладно звертайтесь до свого сiмейного лiкаря.
Стосовно вiдшкодування витрат на проходження ПЛРтесту звертатися за телефонами 58-95, 58-32.

• проведення робочих нарад виключно дистанцiйно – в
телефонному режимi та форматi скайп–конференцiй;
• обмежене вiдвiдування їдальнi: одночасно не бiльше
двох осiб;
• обов’язкове дотримання соцiальної дистанцiї;
• регулярне оповiщення про заходи безпеки по
радiозв’язку вiддiлом оперативного регулювання.
Починаючи з 17 листопада 2020 року Профспiлковий

Прес-служба адмiнiстрацiї МП Пiвденний
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Професiйне свято

22 грудня – День енергетика
Ми щиро вiтаємо з професiйним святом
дружнiй колектив вiддiлу головного енергетика,
тепловодогосподарства та електрогосподарства
ДП «МТП «Южний»!

Відділ головного енергетика

Всi пiдроздiли пiдприємства злагоджено працюють завдяки тому, що саме ви забезпечуєте їх усiм необхiдним.
Ми цiлком усвiдомлюємо всю важливiсть вашої роботи i
щиро вдячнi вам за неї. Бо саме ви, енергетики, керуєте

Керівницто ТВГ

безлiччю складних механiзмiв, комунiкацiями та спорудами,
цiлодобово забезпечуючи всi сфери дiяльностi порту «Южний» такими необхiдними та надважливими для нас речами,
як електроенергiя, тепло– та водопостачання.
Тож приймiть сердечнi вiтання вiд трудового колективу
портовикiв i найщирiшi побажання нових професiйних
звершень, натхнення i, головне, – здоров’я, адже саме
ваша праця надає нам енергiю рухатися вперед. Зi святом, колеги!

Дільниця теплопостачання ТВГ

Електрогосподарство

Дільниця електротехнічної лабораторії ЕГ

Дільниця електрозабезпечення та
автоматики ТВГ

Дільниця централізованого ремонту ТВГ

Дільниці з ремонту та експлуатації електрообладнання ЕГ

Дільниця ВіК
(водонасосна станція) ТВГ

дільниця ВіК (очисні споруди) ТВГ

Змінні майстри ТВГ

Лабораторія ТВГ

Стоп, коронавірус!

12 біометричних терміналів для безконтактного
температурного скринінгу встановили на ДП «МТП «Южний»
Термінал з тепловізійною камерою визначає
температуру людини по обличчю, а вся
інформація відображається на екрані та видна
співробітнику служби охорони. За допомогою
обладнання можна визначити, знаходиться
людина в масці чи ні.

Термосканери встановлюються на контрольно-пропускних пунктах підприємства, на вході в управління, а також
на портофлоті.
Установку провели працівники інформаційно-обчислювального центру підприємства.
«Удосконалення запобіжних заходів в цей непростий час –

необхідний і, на превеликий жаль, вимушений захід. Купівля
передового устаткування для безконтактного термоскрінінга
співробітників актуальна зараз, як ніколи. Це покликане зробити
наше робоче життя зручніше і безпечніше», – розповів начальник
інформаційно-обчислювального центру Костянтин Синявський.
ДП «МТП «Южний» – одне з найбільших і стратегічно
важливих підприємств морегосподарської галузі країни, тому
особливо важливо забезпечити безперебійну роботу держстивідора в період пандемії. На підприємстві вжито всіх необхідних
заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

До уваги!
Шановнi працiвники, нагадуємо, що з
настанням холодної пори року рiзко зростає
кiлькiсть пожеж з причин необережного
поводження з вогнем.
Аналiз показує, що в бiльшостi випадкiв причина цього – iгнорування
елементарних правил i невиконання вимог пожежної безпеки в побутi та на
виробництвi. У зв’язку з цим звертаємо вашу увагу на необхiднiсть чiткого
дотримання Правил пожежної безпеки в зимовий перiод i нагадуємо, що:
• використовувати електрообiгрiвальнi прилади в примiщеннях на
територiї пiдприємства можна лише пiсля оформлення письмового дозволу, виданого загоном пожежної безпеки;

• для опалення невеликих примiщень дозволено застосовувати лише
маслянi радiатори й нагрiвальнi панелi з закритими нагрiвальними елементами, якi мають справний iндивiдуальний захист та терморегулятор.
Категорично заборонено:
• використовувати несправнi електронагрiвальнi прилади, електророзетки, електромережi, електропроводи, штепсельнi з’єднання;
• залишати без нагляду ввімкнені у мережу електронагрiвальнi
прилади;
• вмикати в одну розетку кiлька електропобутових приладiв;
• використовувати електронагрiвальнi прилади без негорючих
пiдставок;
• зберiгати горючi матерiали або меблi на вiдстанi менш нiж 1 метр
вiд електронагрiвальних приладiв;

• використовувати електронагрiвальнi прилади в пожежонебезпечних зонах, складських примiщеннях, архiвах тощо;
• нагрiвати водогiннi труби iз замерзлою водою вiдкритим вогнем;
• зберiгати та сушити спецодяг, обтиральнi чи горючi матерiали на
приладах опалення та поблизу них.
Пам’ятайте:
• Дороги, проїзди й проходи до будiвель, споруд, пожежних вододжерел, пiдступи до зовнiшнiх стацiонарних пожежних драбин, пожежного iнвентарю, обладнання та засобiв пожежогасiння мають бути
завжди вiльними, утримуватися справними, взимку очищатися вiд снiгу.
Дотримання правил пожежної безпеки допоможе уникнути бiди i
зберегти ваше життя.

Загiн пожежної безпеки ДП «МТП «Южний»

Не забудьте привiтати з днем народження!
12 грудня. Боднар А.О., Васін В.А., Зілінський О.М.,
КравченкоЛ.П.,ЛазебнийІ.Г.,ЛуполВ.В.,НатуральновВ.О.,
Постол А.В.
13грудня.БалухА.М.,ДанилюкМ.Б.,КожушанийС.М.,
Колісниченко Х.В., Кругляков А.В., Махновський Є.М.,
Пахольчук П.П., Стаднійчук А.А., Токменінов А.М.
14 грудня. Бланар О.П., Загородній М.В.,
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