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Результати роботи

Новини Адміністрації МП Південний

Почесна нагорода

Важливо

Морський торговельний порт «Южний» обробив 
12,5 млн тонн експортних вантажів, 1,7 млн тонн 
імпортних вантажів, 623 тис. тонн транзиту та 
29 тис. тонн каботажу. Колектив держстивідора 
переробив 1,4 млн тонн вантажів у листопаді 
2021 року. 

87% у структурі вантажообігу підприємства займають 
експортні вантажі (1,2 млн тонн), а саме: залізна руда, чавун, 
метал, зернові вантажі та продукти їх перероблення. Крім 
того, у минулому місяці було вивантажено 60,5 тис. тонн 
енергетичного вугілля та 42,4 тис. тонн коксівного вугілля.

Протягом 11 місяців біля причалів ДП «МТП «Южний» 

Колектив держстивiдора сумлiнно виконує свої 
обов’язки перед державою та активно пiдтримує 
нацiональну економiку. Нагорода «Сумлiнний 
платник податкiв у сферi транспорту та зв’язку» є 
доказом лiдерства ДП «МТП «Южний» у морськiй 
галузi України.

Держстивiдора вiдзначено на всеукраїнському 
рiвнi (серед платникiв Пiвденного МУ ДПС по роботi 
з ВПП) та на регiональному рiвнi (серед пiдприємств 
Одещини).

«Ми прагнемо високих показникiв у виробництвi та 
максимального прибутку. Нашi професiйнi досягнен-
ня покращують рiвень добробуту українцiв. Колектив 
ДП «МТП «Южний» пишається визнанням, що пiдтверджує 
значимiсть пiдприємства для країни», – коментує Олександр 
Олiйник, керiвник держстивiдора.

Згiдно з фiнпланом, пiдприємство планує 
отримати чистий дохiд у розмiрi 2,46 млрд грн. На 
капiтальнi iнвестицiї заплановано 796,3 млн грн. 
Надходження на користь держави складатиме 
951,6 млн грн.

Нагадаємо, фiнплан держстивiдора на 2021 рiк перед-
бачав чистий дохiд у розмiрi 2,156 млрд грн та капiтальнi 
iнвестицiї – 819,2 млн грн.

«Запланованi капiтальнi iнвестицiї будуть направленi на 
оновлення перевалочних потужностей порту. В першу чергу 
планується реконструкцiя перевантажувального комплексу 
експортних навалювальних вантажiв на 5, 6 i 7 причалах. 
Це дозволить впродовж 3-5 рокiв збiльшити вантажообiг 
порту до 20 млн тонн на рiк, та, як результат, забезпечити 
фiнансову стабiльнiсть пiдприємства», – сказав Олександр 
Олiйник, в.о. директора ДП «МТП «Южний».

15 млн тонн вантажів оброблено 
на ДП «МТП «Южний» 
за 11 місяців 2021 року

було пришвартовано 205 суден, з них майже 50% – вели-
котоннажні судна типу Capesize. За цей період оброблено 
212 607 напіввагонів. 

«Колектив підприємства постійно розроблює оптимальні 
прийоми організації виробничих процесів та ефективні 
технології обробки вантажів. У цьому році ми вивантажуємо 
лопаті, що мають ще більші розміри, ніж торік. З високою 
інтенсивністю було розвантажено судно з енергетичним ву-
гіллям – надзвичайно важливим вантажем у даний час. Нам 
вдається у стислі терміни ремонтувати портальні крани та пе-
ревантажувальну техніку. Як результат, ДП «МТП «Южний» 
має гідні виробничі та фінансові показники», – коментує 
Олександр Олійник, керівник ДП «МТП «Южний».

Фiнансовий план 
ДП «МТП «Южний» 
на 2022 рiк 
затверджено

ДП «МТП «Южний» – 
переможець 
всеукраїнського 
ювiлейного рейтингу                  
«Сумлiннi платники 
податкiв – 2020»

FRONTIER TRIUMPH: дедвейт – 181,2 тис. т, причал 
№20 – 112,3 тис. т руди, причал №5 – 23,9 тис. т руди, 
причал №6 – 41,1 тис. т руди. Всього – 177,3 тис. т.

MARAN GLORY: дедвейт – 180,3 тис. т, причал №6 – 
177 тис. т руди.

AQUARANGE: дедвейт – 179,8 тис. т, причал №5 –176,3 
тис. т руди.

LOWLANDS PROSPERITY: дедвейт – 179,8 тис. т, при-
чал №19 – 118,2 тис. т руди, причал №6 – 58 тис. т руди. 
Всього – 176,2 тис. т.

STAR PAULINE: дедвейт – 180,2 тис. т, причал №18 – 
126,3 тис. т руди.

За 11 мiсяцiв в морському порту Пiвденний було оброблено 
899 суден, 110 з них мали дедвейт бiльший, нiж 150 тис. тонн. У 
листопадi 2021 року бiля причалiв порту пiд вантажно-розванта-
жувальними операцiями перебувало 9 суден, дедвейтом понад 
150 тис. тонн кожне. Найпотужнiшi з них – FRONTIER TRIUMPH, 
MARAN GLORY, AQUARANGE, LOWLANDS PROSPERITY, 
STAR PAULINE – сумарно обробили 833,1 тис. тонн руди.

ТОП–рейтинг кейпсайзiв, якi обробили 
портовi оператори морського порту 
Пiвденний у листопадi 2021 року
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Професiйне свято

Профком у дiї

Профспiлка пiдприємства до прийдешнього свята подарувала 
енергетикам нашого порту тенiсний стiл. Тепер в обiдню перерву 
працiвники пiдроздiлу зможуть активно вiдпочивати, а опiсля з новими 
силами повертатися до роботи!

«Активний вiдпочинок – це дуже важливо, як для здоров’я працiвникiв, так i для 
пiдвищення продуктивностi роботи! Гра в тенiс розвиває фiзичнi та морально-вольовi 
якостi, такi необхiднi у професiйнiй дiяльностi», – сказав голова профспiлки Сергiй 
Маслов.

А ми радiємо за наших енергетикiв та бажаємо їм мiцного здоров’я, успiшних 
трудових буднiв та повноцiнного вiдпочинку!

Подарунок 
до професiйного свята

Олег ШЕВЧЕНКО, 
в.о. головного енергетика

Ще у школі він зрозумів, що його професія обов’язково 
буде пов’язана з енергетикою. Юнаком відвідував гурток 
«Юний технік», потім закінчив Одеський політех  – факуль-
тет автоматизації та електрифікації, працював на ОПЗ, а у  
2001 році прийшов до порту на посаду інженера з ремонту 
електроустаткування.  

«Для мене моя професія дуже цікава, адже електрика була 
і буде завжди. А для нашого підприємства – це взагалі сфера 
номер один, бо без електропостачання жодне судно на при-
чалі не обробиться і порт працювати не буде. Ми відповідаємо 
за технічну експлуатацію всього енергетичного обладнання, 
обслуговуємо зовнішні  магістральні мережі, займаємось 
електропостачанням, водопостачанням та водовідведенням. 

Заряджені на роботу 
та позитив

22 грудня ми відзначаємо День енергетика. Це свято людей, 
які присвятили своє життя нелегкій та важливій справі – давати 
людям світло і тепло. А для наших колег з відділу головного 
енергетика цей день більш ніж просто святкова дата. Адже вони 
вважають свою професію станом душі та ніколи не припиняють 
розвиватися у власній справі. Та й самі наші герої заряджають 
оточуючих позитивом і натхненням не гірше ніж будь-який 
генератор чи енергетик.  Напередодні професійного свята ми 
вирішили поспілкуватися з нашими енергетично-зарядженими  
портовиками і дізнатися, як працює відділ сьогодні. 

Саме така різнопланова діяльність нашого підрозділу  дає 
працівникам широкі можливості фахово розвиватись».

Відділ ГЕ, який зараз очолює Олег Шевченко – це майже 200 
працівників. Усі вони спеціалісти широкого профілю і надійна 
команда. Більшість  працює тут вже багато років. Саме вони 
розвивали електротехнічну сферу на нашому підприємстві. 

«За 20 років моєї роботи ми замінили застаріле обладнан-
ня майже на 100 %. І тепер з гордістю можемо сказати, що 
кількість  аварійних відключень на підприємстві зменшилася в 
рази. Пам’ятаю, коли приїздили до порту вночі, на вихідних, 
щоб терміново щось полагодити. Добре, що зараз таке рідко 
трапляється. А секрет нашої вдалої роботи -  згуртований 
колектив, взаєморозуміння і робота на результат».

Олег Генадійович своєму колективу на честь професійного 
свята бажає успіхів, безаварійної роботи та нових досягнень 
у професії. 

Володимир ПИНТІЙ, 
начальник тепловодогосподарства

Вже 24 роки він  вважає підприємство  своєю другою до-
мівкою.  Закінчивши Миколаївський сільськогосподарський 
інститут, працював інженером-механіком у радгоспі, потім 
доля зв’язала його з портом «Южний».

«Зараз я керую тепловодогосподарством, яке склада-
ється з п’яти дільниць: теплопостачання, водопостачання і 
каналізації, цеху ремонту, лабораторії,  ділянки електрифі-
кації. Професійне свято в нас узимку, а це «найгарячіший»  
сезон для ТВГ. Господарство велике, ми обслуговуємо 
більш ніж 100 км мереж та близько двох тисяч колодязів, 
тому сумувати ніколи. Постачаємо тепло, воду, очищуємо 
стоки, а все це  дуже важливо для безперебійної роботи 
підприємства». 

Щоб встигати за сучасними тенденціями та технологіями 
Володимир Леонідович разом із колегами постійно навчаєть-
ся, відвідує спеціалізовані виставки, моніторить  в інтернеті –
така робота дає результати. 

«Коли я прийшов до порту ми споживали до півмільйона 
кубів води , а зараз — 130-160 тисяч. Таких показників нам 
вдалося досягти кропіткою роботою всього колективу ТВГ. 
Ми  автоматизували усі теплові вузли, що значно зменшило 
споживання газу, утеплили  будівлі порту, де потрібно по-
ставили електрокотли, заізолювали мережі.  Технології не 
стоять на місці  і ми теж».  

У вільний час Володимир Леонідович захоплюється по-
люванням, благоустроєм власного будинку, де живе з роди-
ною. З нагоди свята бажає колегам нових творчих злетів і 
здобутків, стабільної частоти в електромережах, добробуту, 
міцного здоров’я та  добра.

Валерій РЕКША, 
електромонтер з ремонту електрообладнання ЕГ

Він ветеран порту «Южний», працює тут вже 33 роки. 
Електрика його приваблювала завжди,  цікаво було знати, 
як усе влаштоване. Тому після школи  вирішив вчитися на 
електрика, потім армія, робота на заводі «Більшовик» та порт, 
який і став улюбленим місцем роботи. На очах нашого героя 
йшло становлення рідного підприємства, вдосконалювалися 
технології. Змінювався і сам Валерій, зростаючи як спеціаліст 
та отримуючи новий досвід в своїй роботі. 

«Я прийшов працювати ще в далекому 1988 році. Тоді  був 
тільки 5 і 6 причал. А роботи було дуже багато. Ремонтувати 
обладнання було в рази важче, ніж сьогодні, але  цікаво: 
усе на пружинках, шайбочках, шестернях…  А зараз ми 

обслуговуємо усі підстанції порту, структурні підрозділи, 
повітряні лінії. У нас тільки високовольтних кабелів більше 
50 км!  І сам обсяг робіт достатньо великий і різноманітний».

Валерію Олександровичу до вподоби не лише його про-
фесійна діяльність, але й мікроклімат підрозділу, в якому він 
працює. 

«Колектив у нас дружній, згуртований і , головне, не 
лінивий!  Є, і молодь, і працівники зі стажем. Ми передаємо 
свій досвід молодим спеціалістам, допомагаємо, навчаємо їх.  
На честь свята бажаю моїм друзям-колегам безперебійного 
світла у житті, як в прямому, так  і в переносному сенсі. Щоб 
ми кожен день раділи своїй роботі, а збоїв та аварій було 
якнайменше».

Свій вільний час наш герой теж проводить продуктивно – 
ремонтує побутові прилади. А в обідню перерву на роботі, 
разом з колегами, із задоволенням грає у настільний теніс. 

Михайло ПЕТРИК, 
начальник зміни електрогосподарства 

«За електрикою майбутнє!», — впевнений наш герой 
Михайло Петрик. Тому, закінчивши Одеський національний 
морський університет у 2010 році, він прийшов працювати у 
відділ головного енергетика ДП «МТП «Южний» учнем і крок 
за кроком, вдосконалюючи свою професійну майстерність , 
став начальником зміни. 

«Звичайно моя робота дуже відповідальна і потребує 
високого рівня концентрації та швидкого прийняття рішень.  
Адже у разі аварійної ситуації, наприклад, якщо зникло 
постачання, треба діяти швидко і оперативно прийняти 
необхідні заходи. Але все приходить з досвідом. Я  візуально 
можу уявити будь-яку схему, тому, коли щось трапляється,  
добре орієнтуюся в усіх робочих питаннях  і заздалегідь 

подумки вибудовую ланцюг відновлення того чи іншого 
обладнання». 

Головне в електриці — це надійність, вважає  наш герой.  
Світло, вода і тепло необхідні кожному. Це добро розуміють 
усі працівники , тому трудяться на совість і завжди допома-
гають один одному.

Увесь вільний час Михайло Романович присвячує своїй 
восьмимісячній донечці та дружині.  Наш герой зізнається, що 
із задоволенням йде на роботу, і з таким самим натхненням 
повертається додому. А це, на думку Михайла Петрика, і є 
справжнє щастя.

«Напередодні Дня енергетика я бажаю моїм колегам 
здоров’я, фінансової стабільності та справжнього задоволення 
від життя. Адже, коли ти по-справжньому щасливий, то й дрібні 
негативні моменти стають непомітними. А  ще бажаю спокійної 
та безаварійної роботи. І щоб працювалось з натхненням!»
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День лiквiдатора

Конференцiя

Енергетична незалежнiсть

Новини Адмiнiстрацiї МП Пiвденний

Спортивнi новини

Адмiнiстрацiя МП Пiвденний оновила одну з 
одиниць пасажирської автотехнiки – газорятiвник. 
Новий автобус марки Isuzu, виготовлений АТ 
«Черкаський автобус», виконуватиме цiлодобове 
чергування на територiї фiлiї для можливостi 
оперативної евакуацiї працiвникiв у разi викиду 
хiмiчно-небезпечних речовин.

26 квiтня 1986 року на Чорнобильськiй АЕС 
випробовували систему енергоживлення 
реактора. Чомусь вiдключили систему 
його аварiйного охолодження, розпочали 
експеримент... Далi – страшний вибух, 
кiлометровий стовп полум’я, радiоактивне 
зараження на сотнi кiлометрiв, променева 
хвороба, скалiченi долi... i вiдоме на увесь свiт 
слово «Чорнобиль».

g  8 ,i1?6i" - $ '03)-." -(, 4-, 0% *2.0., 
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Олег ШТУЦЬКИЙ, заступник начальника СМБ з 
внутрiшньої безпеки. У 86-му йому було 22 i працював 
вiн водiєм автобусу одного з Макеєвських автогосподарств. 
Про те, що сталось, як i всi радянськi люди, дiзнався з новин. 
До так званої зони вiдчуження потрапив майже одразу – 
отримав завдання  вiдвезти працiвникiв двох шахт. Тодi не до 
кiнця усвiдомлював усю серйознiсть того, що сталось. Просто 
виконував свою роботу. Коли прибув до мiсця призначення, 
отримав маску i протигаз. Маску носив, протигазом не ко-
ристувався. А ним нiхто не користувався.

Пригадує, що в зонi вiдчуження все було звичайним – лiс, 

рiчка, чудова природа. Лише попередили, щоб в жодному 
разi не заїжджав на узбiччя. Воно було оброблене якимось 
реактивом i вкрите спецiальною плiвкою. А на загал почу-
вав себе добре, радiацiю не вiдчував... Як виявилось, саме 
це й було найбiльш небезпечним... Все ж за рiк приїхав 
сюди ще раз. Добровiльно. Возив вiйськових, що стояли 
в караулi бiля зруйнованого реактора. Протягом мiсяця. 
Довше тут нiхто не працював. Жили в хороших умовах 
на територiї пiонерського табору за 15 км вiд реактора. 
Годували добре. Постiйно мiняли одяг, постiль, регулярно 
мiряли радiацiйний фон. Кожен з лiквiдаторiв носив iз со-
бою маленьку чорну коробочку з трьома бiлими таблетка-
ми. Їх видали одразу пiсля приїзду, а перед вiдправленням 
забрали, нiчого не пояснюючи. Взагалi, iнформацiї було 
мало. Такий тодi був час.

Зараз Олег Григорович не хотiв би давати оцiнку тому, 
що сталось 35 рокiв назад. Хоче лише, щоб люди зробили 
висновки з цього страшного уроку, і щоб ми, нашi дiти та 
онуки жили в мирнiй, спокiйнiй, заможнiй державi. Щоб усi 
були здоровими та щасливими. Нехай так i буде!

26 листопада керiвник ДП «МТП «Южний» 
Олександр Олiйник взяв участь у мiжнароднiй 
конференцiї «Зерновi термiнали: новi проекти, 
обладнання та технологiї».

Ринок морських перевезень змiнюється та розви-
вається пiд впливом конкуренцiї, тому навiть вели-
ким та успiшним пiдприємствам необхiдно постiйно 
освоювати новi пiдходи щодо вдосконалення своєї 
дiяльностi.

«Для пiдвищення результативностi роботи порту «Юж-
ний» потрiбна диверсифiкацiя вантажiв. Розширення їх 

номенклатури та клiєнтської бази захистить пiдприємство вiд 
можливих ризикiв. Звичайно, нашим основним напрямком 
роботи залишиться експорт руди, але ми також розглядаємо 
можливiсть обробки зерна, генеральних вантажiв тощо», – 
сказав Олександр Олександрович.

На конференцiї обговорювали перспективи розвитку 
ринку зернових, сучаснi технологiї перевалки, iнновацiйнi 
рiшення щодо пiдвищення якостi та швидкостi обробки 
вантажiв. Такi зустрiчi представникiв галузi дозволяють об-
говорити напрямок розвитку ринку, тенденцiї транспортної 
логiстики зернових вантажiв, та яких змiн у цьому напрямку 
варто очiкувати.

На ДП «МТП «Южний» розвантажують 
судна з енергетичним вугiллям для ПАТ 
«Центренерго» та компанiї ДЄТК. Вже 
оброблено 2 балкери: «SINGAPORE EAGLE» 
(60,5 тис. тонн вугiлля) та «JOHNY CASH» 
(74 тис. тонн вугiлля).

Колектив держстивiдора готовий забезпечити високу 
швидкiсть обробки суден та напiввагонiв задля своєчасного 
поповнення запасiв на складах ТЕС.

Будемо пам’ятати,
щоб не повторити

Диверсифiкацiя вантажiв на часi

Загальна мiсткiсть нового автобуса – 29 мiсць. У ньому 
передбачено все для комфорту та безпеки пасажирiв й водiя 
пiд час руху: система кондицiювання салону, м’якi сидiння, 
дзеркала заднього виду з пiдiгрiвом та електрокеруванням, 
камера заднього виду. Загалом Автогосподарство АМП 
Пiвденний налiчує 18 одиниць технiки, у тому числi два на-
вантажувача та 1 автобус.

Порт «Южний» пiдтримує українськi ТЕС
«Морський торговельний порт «Южний» регулярно об-

робляє 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 Александр Олійник, керiвник ДП «МТП «Юж-
ний».

Модернiзували автопарк

Двi золотi медалi Чемпiонату Європи з кiкбоксингу 
WAKO серед старших кадетiв та юнiорiв 
виборола Юлiя Шульженок, донька портовика – 
моториста буксиру «Екватор» портофлоту 
Олександра Шульженка.

З цiєю визначною перемогою юну спортсменку 
привiтали керiвник ДП «МТП «Южний» Олександр Олiйник 
i голова профспiлки Сергiй Маслов. Юлiя та її батько 
подякували за фiнансову пiдтримку i можливiсть брати 
участь у змаганнях.

Свою нагороду вона присвятила порту «Южний» i рiдному 
мiсту. Вперше на змаганнях грав гiмн України на честь пере-
можця!

Нагадаємо, змагання проходили 5-14 листопада в 
м. Будва (Чорногорiя). У них взяли участь 1418 спортсменiв 
iз 39 країн свiту.

Нашi вiтання чемпiонцi! Нехай кропiтка робота над собою 
завжди винагороджується!

Перемога Європейського рiвня
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Новини спорту

Пауерлiфтинг

До уваги                        

Не забудьте привiтати з днем народження!
11 грудня. Загороднюк С.М., Зенюк Т.В., 

Лавриненко В.I., Окарська О.П., Стоян В.О., Шевчук А.В.
12 грудня. Боднар А.О., Васiн В.А., Зiлiнський О.М., 

Кравченко Л.П., Лазебний I.Г., Лупол В.В., Натуральнов В.О., 
Постол А.В.

13 грудня. Балух А.М., Данилюк М.Б., Кожушаний С.М., 
Кругляков А.В., Макаренко В.О., Махновський Є.М., 
Пахольчук П.П., Стаднiйчук А.А., Токменiнов А.М.

14 грудня. Бланар О.П., Загороднiй М.В., 

Мазуренко С.М., Пахомов М.В., Стрелюк Г.О., Тернових Т.В.
15 грудня. Зварич М.М., Косар В.П., Овчарук Р.В., 

Цвiков С.С., Щирбина О.В., Юрчишин О.Ю.
16 грудня. Берлiнський I.М., Лисюк Г.П., Ляшук 

А.А., Матвєєва О.М., Мурга Т.В., Новосад Є.А., Савенко 
О.В., Снiгуренко О.В., Степаненко А.П., Чуланов М.Ю.

17 грудня. Гончаров С.А., Греков А.А., Долгiх Н.М., 
Драченко М.В., Єгоров I.О., Линюк А.А., Семко О.В., 
Солом’яний О.В.

18 грудня. Албур К.В., Антипова С.Г., Балчугова Н.О., 
Данько В.В., Довженко М.М., Колєснiченко О.М., 
Коротиш С.В., Онопрiєнко О.Є., Пацак М.Я., Стасюк С.I., 
Чекалiн К.О., Челiк О.С., Шохiрєв О.О.

19 грудня. Досюк В.М., Заверюха В.О., Iвасьов I.В., 
Мiльтєнiс О.А., Оцебрик М.М., Рожков М.С.,
 Стружевська I.О., Сухенко Т.В., Шабловський В.В.

20 грудня. Бєлов В.С., Гринишина А.В., Єгоренко М.С., 
Корчевський О.В., Руденко I.Ю., Стригунов Д.М., Удод Я.В., Щербата Т.Л.

21 грудня.   Арнаутов Р.В., Куликовський М.В., Олiйник О.В.,
 Сидорчик А.I., Степаненко Д.В., Турчинська В.В.

22 грудня. Квочка О.С., Клюшников А.А., Рiй А.А., 
Семеренюк О.О.

23 грудня. Грушко О.I., Жестяров О.В., Карпович I.В., 
Крижановський В.В., Мухаметдiнов I.О., Петров С.С., 
Сочеслова С.М., Сплавський А.Ю., Тарнавський Г.I.

24 грудня. Гранат О.I., Дроздов С.М., Марчук Л.В., 
Сологуб Л.М.

Третього грудня на ДП «МТП «Южний» урочисто 
пiдвели пiдсумки 34–ї Спартакiади. Учасникiв 
спортивних змагань, команди призерiв, тренерiв 
дитячих спортивних шкiл, клубiв та секцiй у 
святковiй атмосферi привiтало керiвництво та 
профспiлка пiдприємства.

«Порт Южний багато рокiв справедливо зберiгає статус 
одного з кращих спортивних пiдприємств Одеської областi. 
I сьогоднi менi дуже приємно привiтати наших переможцiв i 
активiстiв змагань. Бажаю вам i надалi не збавляти спортив-
ного темпу, ставити перед собою високi цiлi та досягати їх 
iз завзяттям та задоволенням!», – звернувся до спортсменiв 
Олександр Олiйник, очiльник ДП «МТП «Южний».

В цьому роцi в Спартакiадi порту взяло участь 400 
портовикiв з шести команд – пiдроздiлiв пiдприємства: ВРР-2, 
«Ветеран», ВГЕ/РММ, Механiзацiя, Управлiння, СО/ЗПБ. 
Портовики змагалися у 7-ми видах спорту: мiнi-футбол, 
плавання, волейбол, настiльний тенiс, шахи, баскетбол, 
перетягування канату. Також пройшли змагання, що не 
увiйшли в загальний залiк: великий тенiс, шахи, спортивна 
риболовля, футбол.

«Профспiлковий комiтет порту активно пiдтримує спорт з 
багатьох напрямкiв. Головна мета такої роботи – загальна 
фiзична пiдготовка молодi та досягнення спортсменами 
гiдних результатiв у змаганнях. Ми дуже радi нагородити 
наших переможцiв i всiх, хто вкладає сили i душу у розвиток 
спорту. Нехай ваш життєвий шлях буде наповнений добром 
i радiстю та веде лише до великих звершень!» – привiтав 
гостей заходу Сергiй Маслов.

Приємним подарунком для гостей спортивного свята 
стали виступи талановитих колег – учасникiв та переможцiв 
вокального конкурсу Олiмпiади мистецтв порту «Южний».

Нагородили переможцiв 
Спартакiади-2021

Старший майстер РММ Вадим Волковинський став 
бронзовим призером Турнiру «Залiзна нацiя 8» з 
пауерлiфтингу серед аматорiв. У ваговiй категорiї 
до 75 кг вiн показав результат – 112,5 кг (станова 
тяга).

Вихованцi ДЮСШ «Портовик» профкому 
ДП «МТП «Южний» вийшли у фiнал Чемпiонату 
України з гандболу серед юнакiв 2008 року 
народження.

Перший вiдбiрковий етап Чемпiонату вiдбувся 2-5 
листопада на спортивному майданчику СП «Портовик» в 

Дотримання правил пожежної безпеки запобiгає 
виникненню пожежi. Тому, з настанням холодної 
пори, року так важливо:

• використовувати лише справнi електроприлади;
• не залишати без нагляду прилади, включенi у мережу;
• включати в одну розетку тiльки один електронагрiвальний 

прилад;

Вийшли у фiнал мiстi Южне за пiдтримки профспiлки ДП «МТП «Южний» 
У ньому взяло участь п’ять команд: ДЮСШ «Портовик», 
Южненська ДЮСШ, команди з Доманiвки, Овiдiополя 
та Чорноморська. Нашi спортсмени впевнено перемо-
гли команди з Чорноморська, Доманiвки та Южного i 
отримали одну технiчну перемогу над спортсменами з 
Овiдiополя.

Ми вiтаємо юних портовикiв i тренерський склад з виходом 
у фiнал i бажаємо подальших перемог! Нагадаємо, перший 
фiнальний тур чемпiонату України з гандболу вiдбудеться 
весною 2022 року.

Вiтаємо найсильнiшого колегу
Змагання пройшли 4 грудня в Миколаєвi 04.12.21. Спортс-

мени перевiряли власнi сили у двох видах – «жим лежачи» и 
«становая тяга». Вадим вперше брав участь у турнiрi такого 
рiвня i ми щиро вiтаємо нашого колегу з вiдмiнним резуль-
татом! Так тримати!

Загiн пожежної безпеки ДП «МТП «Южний» нагадує:                          
• обов’язково використовувати негорючi пiдставки;
• зберiгати легкозаймистi матерiали не ближче 1 метра 

вiд електроприладiв;
• не використовувати електронагрiвальнi прилади в 

складських примiщеннях, архiвах тощо;
Крiм того забороняється:
• нагрiвати водогiннi труби iз замерзлою водою вiдкритим 

вогнем;

• зберiгати та сушити спецодяг тощо на приладах опа-
лення та поблизу них.

Важливо:
Дороги, проїзди й проходи до будiвель, споруд, пожежних 

вододжерел, пiдступи до зовнiшнiх стацiонарних пожеж-
них драбин, пожежного iнвентарю, обладнання та засобiв 
пожежогасiння мають бути завжди вiльними, справними та 
чистими вiд снiгу.

Профком у дiї

Кожен день портовикiв починається i закiнчується 
разом з водiями Автобази. Робiтники цього 
пiдроздiлу ранiше за всiх приїжджають на роботу i 
пiзнiше за всiх повертаються додому. А багато хто 
працює цiлодобово.
 
Адмiнiстрацiя та профспiлка пiдприємства дбають про ре-

жим працi та вiдпочинку портовикiв. Голова профспiлки Сергiй 
Маслов вiдвiдав кiмнати вiдпочинку робiтникiв та вирiшив 
створити для них комфортнi умови. Сьогоднi спiвробiтники 
пiдроздiлу отримали величезний диван!

Бажаємо колективу Автобази продуктивної роботи та 
приємного вiдпочинку!

З турботою про комфорт працiвникiв


